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DUITSCHLAND STRIJDT
VOOR EUROPA.
TWEE KOOPVAARDERS
TOT ZINKEN GEBRACHT

Vrij sterke verkenningstroepen
in

Noord-Afrika

terug-

geslagen
ÜTT HET HOOFDKWARTIER
VAN DEN FUEHRER, ,11 Febr.
Het
opperbevel der Duitsche
weermacht /deelt mede:
De gevechten in het Oosten gaan
voort bij afnemende vorst.
Aan het Donetsfront verloor de
tegenstander sedert 18 Januari alleen reeds in het frontgedee'te
van één Duitsch legerkorps: 1639
gevangenen, meer dan 7500 dooden acht veohtwagens, 19 stukken
geschut, 164 mitrailleurs en mortieren, alsmede een groote hoeveelheid ander oorlogsmaterieei
Een Roemeensche formatie skitroepen had een belangrijk aandeel in <=dgen aanvalssuccessen in
den zuidelijken sector.
Bij Leningrad stortten nieuwe
uitbraakpogingen van den vijand
in het afweervuur van het Duitsche omsingelingsfront ineen.
Voor de Engelsche Zuid-Westkust brachten gevechtsvliegtuigen
in den afgeloopen nacht door
middel van bommen twee koopvaarders met tezamen 7000 b.r.t,
tot zinken. Een derde groot handelssohip werd waarschijnlijk vernield. Nog een ander schip werd!

beschadigd

Andere gevechtsvliegtuigen, die
in den strijd waren geworpen voor
gewapende verkenning, plaatsten
bij een aanval in duikvlucht, bomtreffers van zwaar kaliber op een
groote fabriek aan de Oostkust
Van

Schotland.

In Noord Afrika werden vrij
sterke verkenningstroepen van den
vijand teruggeslagen. Duikbommenwerpers en torpedo-vliegtuigien brachten den vijand aanzienlijke verliezen aan riidend materieel toe Ten N. O. van Tobroek
maakte een Britsche lichte kruiser
slagzij, nadat hij door een Duitsch
vliegtuig met bommen was aangevallen.

Een kleine formatieij Britsche
bombardementsvliegtuigen viel in
den afgeloopen nacht woonwijken
in het kustgebied Van Noord-West
Duitschland aan.
Bij de afweergevechten der laatste dagen onderscheidde zich de
sergêarit-majoor Schmidt, sectiecommandant in de eerste compagnie van het 119eregiment infanterie, door persoonlijke dapperheid.

DE BRAND OP DE „NORMANDIE”
Gevolg van grove nalatigheid
Volgens een door de „Nya Dagligt Alle
handa" te Stockholm gepubliceerd bericht
van United Press heeft de officier van justitie, Frank Hogan, na een verhoor van 70 arbeiders, die op de „Normandie" werkzaam
-waren, verklaard, dat het schip is ten offer
gevallen aan een nalatigheid, die dezelfde
gevolgen heeft gehad als sabotage. Het is
gebleken, dat in de nabijheid van een plaats
.waar men met laschapparaten bezig was,
balen kapok lagen. De arbeiders kregen weliswaar opdracht de balen te verwijderen,
doch deze werden maar een paar meter verplaatst, zoodat naar de meening van Hogan
de ramp moet worden geweten aan nalatigheid van de arbeiders.
Volgens berichten uit New-York
moet de „Normandie” geheel verloren geacht worden.

waarin opgenomen TILBURGSCHE COURANT, DAGBLAD VAN HET ZUIDEN

NIEUWE LANDINGEN BIJ

MAKASSAR.
Het gisteren uitgegeven legerbericht van
Batavia maakt melding van nieuwe landingen
van Japansche troepen in het Zuidwesten
van Celebes nabij Balangnipa, Djeneponto
en Barambong in de nabijheid van Makassar.

VERDUISTERINGSTIJDEN.
Vanavond om 6.46 verduisteren
tot
Vrijdagmorgen 9.01. Maan os 6.41. Ondergang Vrijdag 16.44. Licht op vanavond
om 7.16 tot Vrijdagmorgen 8.31. Nieuwe
maan 15 Febr. 12.03.

Hoofdredacteur H. K. ARTS Tilburg.

Donderdag 12 Februari 1942

INSTALLATIE NEDERLANDSCHE

SINGAPORE BINNEN

KULTUURRAAD

DE VESTING GESPLITST
In een reeks van zware explosies werden
alle belangrijke installaties
vernield
De Japansche troepen zijn Woensdagmiddag om twee uur (Japansche tijd (is Woensdagochtend
ongeveer 7 uur Ned. tijd), het westelijke deel der stad Singapore binnengedrongen.

PATROUILLES

Weer Duitsche bommen op Malta
ROME, 11 Febr. (Stefani). Hier volgt het
Italiaansche weermachtsbericht:
Bedrijvigheid van patrouilles en artillerievuur aan het front van Aln-el-Gazala. Ten
oosten van Mekili mislukte een vijandelijke
uitval met steun van pantserstrijdkrachten
als gevolg Van de snelle inmenging onzer
tanks. Verscheidene aanvallen, doeltreffend
gedaan door de luchtmacht, veroorzaakten
branden en verwoestingen in den rug van
den vijand. Drie Engelsche jagers werden dn
den strijd neergeschoten, een vierde door de!
luchtdoelartillerie.
Duitsche vliegtuigen hebben ook gisteren
militaire installaties op Malta herhaaldelijk ■
gebombardeerd. Duitsche toestellen haalden
een konvooi in, dat reeds door Italiaansche;
torpedovliegtuigen was aangevallen, en troffen herhaalde malen twee groote koopvaarders en twee escortevaartuigen

Overeenkomstig het besluit van de Duitsche rijksregeering, dat in 1942 geen jaarbeurzen gehouden zullen worden, zal ook de
Leipziger voorjaarsmesse niet doorgaan.
De organisatie van de Leipziger
Messe
blijft evenwel ten dienste van den handel

bereid.
N.S.K.K.-OBERGRUPPENFUEHRER

de in haar levende werkelijkheid uitgedrukt

„Elke echte kult uur prestatie kan heeft welke in al haar veelvuldigheid en
voor altijd en onverbrekelijk
slechts uit den grond en uit he verscheidenheid
uit den eersten voorsprong van het ras zijn
leven van het volk voortkomen” gesproten en slechts daardoor in leven blijven. Waar deze samenhang verloren gaat of
's-GRAVENHAGE, 12 Februari.

BEDRIJVIGHEID VAN

NIET DOOR.

TOKIO, 12 Febr. (D.N.8.).
In Japansche militaire kringen raamt men
de totale oorspronkelijke sterkte der Britsche troepen op Singapore en op Malakka
op ongeveer 100.000 man, waarvan wel reeds
drie kwart vernield of gevangen genomen zal
zijn. Totdusver is, naar uit een speciaal bericht van het D.N.B, uit Singapore blijkt, het
verloop van de gisteren tot ontwikkeling gekomen gevechten in den sector ten noorden
van Singapore nog niet te overzien. Daar
zouden ongeveer 15.000 Britten en
Indiërs

„HET KULTUREELE GEWETEN VAN
HET NEDERLANDSCHE VOLK”
reeds een bijzondere uitdrukking van het
Reiniging kultureel leven issamenwerken
ï?r machten van het bloed, dus
van de soort en het ras, en van den bodem,
derhalve van de ruimte en het landtSchap,
door den staat noodzaklijk waarin
een bepaald ras bepaalde vormen van

zijn ingesloten.

Het binnendringen Van Singapore is geschied op den dag waarop de stichting -van
het Japansche Rijk vóór 2602 jaar heeft
plaatsgehad.
Nu de Japansche troepen Singapore bereikt hebben, is de vesting als het ware in
tweeën gesneden. Van een hoofdlijn uit, die
ongeveer van het noordwesten van het' eiland
naar het zuiden loopt, kunnen thans talrijke aanvallen worden gedaan op de forten
en Versterkingen aan de kust. Vlak bij den
hoogsten heuvel van het eiland, die door de
Japanners bezet is, liggen de twee waterreservoirs, die den Engelschen nog waren overgebleven. Waarschijnlijk zijn zij eveneens in
Japansch bezit.
Met een ternauwernood onderbro
ken serie zware ontploffingen, zijn
gisteren de versterkingswerken, de
petroleumtanks en de andere voor
den oorlog belongrijke installaties
van Singapore in de lucht gevlogen.
De stad trilde van de ontploffingen,
waarvan moeilijk kon worden vastgesteld of zij veroorzaakt waren door
de Britsche troepen of door ontp'offende granaten der Japansche artillerie en bommen der Japansche vliegtuigen.

LEIPZIGERMESSEGAAT

Driekwart der Britsche strijdmacht reeds uitgeschakeld.

DE MOORD TE OIRSCHOT.

Jongeman uit Goes tot 12 jaren
veroordeeld.
De Bossche rechtbank heeft in haar zitting
van heden arrest gewezen in de strafzaak
tegen F. Th. de Kubber, kantoorbediende te
Goes, 24 jaar oud, aan wlen ten laste was
gelegd, dat hij op 3 Augustus j.l. te Oirschot
zijn verloofde, mejuffrouw Nelly Leurs, met
bijlslagen van het leven heeft beroofd. De
rechtbank veroordeelde verdachte
wegens
doodslag tot een gevangenisstraf van twaalf
jaar, met aftrek van het voorarrest.

NED.KULTUURRAAD SAMEN-

GESTELD.
Op grond van de verordening van
den
Rijkscommissaris No. 210 art. 4, heeft de pre-

sident van den Nederlandschen Kuituurraad tot leden van den Nederlandschen Kultuurraad benoemd de heeren: ir. H. Badings,
H. F. Boot, dr. T. de Bruin, Jaap Gidding, ir.
J. C. Gratama, Nico de Haas, dr. H. Hannema, ir. W. F. van Heemskerk Dücker, R. van
Houten, prof. dr. J. Jeswiet, prof. dr. J. M.
N. Kapteijn, prof. dr. H. Krekel, mr. A.
Meerkamp van Embden, prof. dr. J. W. Mengelberg, S J. van der Molen, prof. dr. F. Mülier Jzn., J. C. Nacheniu, Johan Polet, jhr. mr.
D. G. Rengers Hora Siccama, prof. dr. F. J M
A. Roels, prof. dr. H. Visser, prof. dr. J. de
Vries.

HENK BADINGS is directeur van het Rijksconservatorium te 's-Gravenhage. Componeerde tal van werken voor orkest, koor en
tooneel. Geboren te Bandoeng in 1907.
H.F. BOOT, geboren in 1877 te Maastricht,
is kunstschilder, voornamelijk van figuren en
stillevens.
Dr. T. DE BRUIN, natuurkundige, is hoofd
van het laboratorium van prof. Zeeman te

Amsterdam.

JAAP GIDDING is schilder van stillevens.
Hij werd in 1887 geboren.

Ir. J. c. GRATAMA is architect. Sedert jaren publiceert hrj in de vakpers studies over
oude en nieuwe bouwkunst.
NICO DE HAAS is journalist. HU is hoofdredacteur van het blad der Nederlandsche
SS „Storm".
Dr. D. HANNEMA is directeur van het Museum Boymans te Rotterdam. Hij werd 1895
te Batavia geboren geboren. Is publicist op
kunstgebied.
Ir. W. F. VAN HEEMSKERK DÜCKER heeft
zich speciaal bewogen op het gebied van de

volkskunde.

R. VAN HOUTEN is uitgever te 's-Gravenhage.
Prof. dr. J. JESWIET, hoogleeraar aan de
Lanidbouwhoogeschool te Wageningen, in
1879 te Amsterdam geboren.
Prof. dr. J. M. N. KAPTEIJN, hoogleeraar
aan de Universiteit te Groningen in de oudGermaansche philologie, met inbegrip van de
oud-Friesche. Hij werd geboren in 1870.
Prof. dr. H. KREKEL, journalist, schreef
langen tijd de buitenlandsche
overzichten
voor „Het Vaderland" en werd 25 Juli j.l. benoemd tot buitengewoon hoogleeraar te Leiden om les te geven in de wijsbegeerte der
geschiedenis.
Mr. A. MEERKAMP VAN EMBDEN is Rijksarchivaris in Zeeland, geboren te Rotterdam
in 1882.
Prof. Dr. WILLEM MENGELBERG, dirigent
van het Concertgebouw-Orkest. Internationaal beroemd.
S. J. VAN DER MOLEN, journalist, specialist op het gebied van de Friesche volkskunde
secretaris van de vereeniging Saxo Frisia.
Prof. dr. F. MULLER JZN., op 26 Febr. 1883
te Haarlem geboren, is hoogleeraar te Leiden
„DE HAAT IS EENZIJDIG”.
aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte
Hedenavond van 19.45—20.00 uur spreekt en doceert Latijnsche taal en letterkunde en
Max Blokzijl over den zender Hilversum 2 in Romeinsche oudheden.
de serie „brandende kwesties" over het onJ. C. NACHENIUS. kunstschilder te Bennederwerp: „De haat is eenzijdig".
kom, leerling van Voerman, schildert landschappen. Is 52 jaar.
JOHAN POLET, beeldhouwer te Amsterdam, is lid van de Amsterdamsche schoonTER DOOD VEROORDEELD
heidscommissie. Hij werd geboren in 1894.
Werkte mede aan bekende gebouwen te AmK;t bureau van den bevelhebsterdam en elders.
ber' der weerrnaclht in Nederland
Prof. Jhr. Mr. D. G. RENGERS
deelt mede:
HORA
SICCAMA,
Een laffe overval door vier Nesinds 1905 hoogleeraar aan de
derlanders den tweeden Februari
universiteit te Utrecht in oud-vaderlandsch
recht.
1942 op een Duitschen soldaat gepleegd, waarbij deze laaghartig
Prof. dr. F. M. J. A. ROELS hoogleeraar in
werd doodgestoken, vond reeds
de psychologie te Utrecht, buitengewoon
denzelfden dag door een Duitsche
hoogleeraar R. K. Universiteit te Nijmegen.
militaire rechtbank zijn vergelGeboren in 1887 te Utrecht.
ding. Twee der daders werden ter
Prof. dr. H. VISSER,
oudhoogleeraar in
dood veroordeeld, beide anderen
godgeleerdheid te Utrecht jarenlang lid der
tot langdurige tuchthuisstraffen.
Tweede Kamer voor de A.R. partij, welke hij
De doodvonnissen werden door
in 1935 verliet na de Chr Nationale Partij
den kogel voltrokken.
te hebben opgericht. Geboren in 1864 tè
..Bovendien werd een commuZwolle.
nistische agitator gefusilleerd, die '
eveneens door een Duitsche miProf. dr. JAN DE VRIES, geboren in 1890,
litaire rechtbank ter dood werd
is hoogleeraar te Leiden in de talen der OudVeroordeeld."
germaansche volken.
Was hoofdredacteur
Winkler Prins Ene. Is vice-president Ned.

.

foon,
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JAPANNERS DRINGEN DE STAD

STIFFT OVERLEDEN
Na meermalen ziwaar gewond te zijn geweest, is in het reservelazaret Kaiserwerth
op 7 Februari de leider van de motorgroep
WAVELL IN HOOFDKWARTIER OP
de
N.S.K.K.-ObergruppenNiederrhein,
JAVA AANGEKOMEN
fuehrer Helmut Stifft overleden. Stifft, die
drager Van het verdienstelijkheidsinsigne in
Tsjang-Kai-Sjekconfereert te Delhi
brons van de N.S.D.A.P was, beëindigde mst
A.N.E.T.A. meldt, dat generaal Wavell per zijn
een strijdersleven, dat verVliegtuig in zijn hoofdkwartier op Java is vuld heldendoocf
was van voorbeeldige plichtsgetrouwaangekomen.. Bij zijn tusschenlanding te Baheid en onbaatzuchtige bereidheid om zichtavia heeft hij tegenover de pers uiting ge- zelf
te gev«n.
geven aan zijn tevredenheid over de maatregelen, die ter verdediging van Birma zijn
getroffen.
Volgens bericht uit Londen over het bezoek
HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ.
van maarschalk Tsjang-Kai-Sjek aan Britsen
's-GRAVENHAGE, 12 Februari.
Indië heeft deze Dinsdag te Delhi aan een
geallieerde militaire conferentie deelgenof 100-000.- ; 19364.
men, waarvan de onderkoning, lord Linlithf 400.- ; 3233, 4519, 8614, 15374.
gow, de president was. Men heeft de situatie
in Birma en de Japansche bedreiging van
f 200.- ; 3267, 4988, 7933, 15150, 16293, 19612
Rangoon, het uitgangspunt van den Birma21413.
weg, besproken. Voorts is de mogelijkheid
f
100.;
1467,
2826, 6631,
14880, 16623,
sprake
gebracht
ter
van het gebruik maken
van meer Britsch-Indisehe troepen.
17225, 19028, 20491.
JAPANSCHE LANDING TEN NOORDWESTEN VAN MARTABAN.
LISSABON, 12 Febr. (A.N.P.).
De Britsche nieuwsdienst meldt uit Randat de Japanners Woensdagavond stere strijdkrachten in booten aan land hebben
gezet ten noordwesten van
Martaban in
Birma.
HEVIGE STRIJD OP CELEBES.
STOCKHOLM, 12 Febr. (D.N.B.)
Naar de Londensche zender hedenochtend
meldde worden op Celebes waar, de Japanners nieuwe landingen hebben uitgevoerd,
op het oogenblik felle gevechten geleverd.

ADVERTENTIEPRIJS
van 1 tot 5 regels f 1.80; ledera
regel meer f 0.36: van buiten Tilburg f 2.05 en 41 et.: voor Buitenland 47 et per regel. Reclames
onder binnenland per regel f 0.62:
voor buiten Tilburg f 0.77 Plaatsruimte berekend van lijn tot lijn.

Kultuurkamer.

Gisterenmiddag had de plechtige installatie plaats, van den Nederlandschen Kultuurraad. Een uitgelezen gezelschap was in Pulchri Studio vereenigd. Een groot aantal Duitsche en Nederlandsche autoriteiten was bij
de plechtigheid aanwezig, van Duitsche zijde
oa. de Commissaris-Generaal voor bijzondere aangelegenheden Oberdienst'eiier F.
Schmidt, de Commissaris-Generaal voor bestuur en justitie staatssecretaris dr. F. Wimmer, gezant Otto Bene, de gevolmachtigde
van den rijkscommissaris voor Zuid-Holland
Rittmeister dr. Schwebel, en de gevolmachtigde van den rijkscommissaris voor Utrecht
Sommer. Van Nederlandsche zijde o.a. prof.
Dr. F. Goedegaagen, Secretaris-Generaal
van het Departement van Volksvoorlichting
en Kunsten, Prof. J. van Dam, SecretarisGeneraal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming,
en Luitenant-Generaal H. A. Seyffardt.
De bijeenkomst werd opgeluisterd door muziek van het Zepparoni-kwartet, dat werken
van Schaefer en Schoibert ten gehoore

bracht.
De redevoeringen van den rijkscommissaris
en van prof. Snijder werden met grooten bijval ontvangen.
Na afloop was er een ontvangst in de zalen van Pulchri Studio.

REDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS.
De Rijkscommissaris zeide 0.a.::
Mijnheer de President, dames en heeren,
Wij zijn hier bijeengekomen, om op plechtige wijze den Nederlandschen Kultuurraad
in te wijden. Onder de overstelpende, de geheele wereld beroerende gebeurtenissen, is
de instelling van den Nederlandschen Kultuurraad toch geen onbeteefcenende toevalligheid of een bestuursmaatregel zonder meer
als zoovele andere. Ik geloof veeleer door
dezen maatregel aan een noodzaak tegemoet
te komen, welke evenzeer voortvloeit uit den
tegenwoordigen toestand van het Nederlandsche volk, als uit mijn taak als vertegenwoordiger van het Duitsche rijk in dit land.
Deze geeft mij aanleiding tot principiëele
uiteenzettingen, want de noodzakelijkheid
van dezen maatregel kan uitsluitend begrepen worden, wanneer de functie van de Kuituur niet slechts in het openbare leven, maar
in het leven in het algemeen ,in het worden
en werken eener gemeenschap ons duidelijk

is

geworden.

Ik wil hier geen verhandeling houden
over al die theoretische vragen en opvattingen, welke voor de nieuwe werkelijkheid,
waarin wij ons bevinden, haar beteekenis
verloren hebben.
Niet slechts de resultaten van de wetenschap en het onderzoek, maar im de eerste
plaats onze eigen persoonlijke belevenissen,
voornamelijk in den oorlog, waar men zijn
bestaan onmiddellijk tot op den diepsten en
elementairsten oorsprong moet terugbrengen,
om „ueberhaupt" te kunnen bestaan en ons
politiek doorleven van dezen historischen
tijd, waarin wij handelend, werkend en leidend stonden en staan, hebben ons geleerd
wereld en leven anders en nieuw te zien.
Het was als een wonder en inderdaad, het
was een openbaring: de openbaring der gemeenschap
als het oorspronkelijk element
van ons leven. Wij hadden in den nood de
kameraadschap beleefd en vonden daarin de
gemeenschap, totdat wij uit de idee en uit
de werkelijkheid van de volksgemeenschap
eindelijk de kracht putten, waardoor wij
weer gezond en machtig werden en dat niet
slechts in politieken zin
In het bijzonder werden wij weer machtig
in onze Kuituur. Hier niet minder als op politiek gebied kunnen wij de verandering,
welke zich in tien jaar voltrokken heeft tn
zich verder voltrekt, nauwelijks begrijpen.
De oorzaak hiervan ligt uitsluitend hierin,
dat de kuituur in al hare uitingen en vormen, in plaats van zich los te maken uit het
gemeenschappelijk lot, weer daarin betrok
ken werd en dat de kultuurscheppende en
kultuurdragende mensch van zijn eenzaam
heid werd bevrijd weer aan de gemeenschap
van zijn volk werd gebonden.
Het belangrijkste principe.
belangrijkste
Het
principe yan onze kultuuropvatting is, dat elke echte kultuurprestatie slechts uit den grond e» uit het leven
van het volk kan voortkomen en dat zij daarom ook aan dit volk weer verplichtingen
heeft, dat dus de kuituur haar oorsprong
evenals haar taak altijd vindt in den dienst
aan het leven van het volk. Evenmin als de
kuituur als geheel uit deze samenhang kan
worden losgemaakt zonder ziek te worden,
evenmin kan zich de scheppende enkeling,
die kultureele prestaties volbrengt, aan de
banden van zijn gemeenschap onttrekken.
Kuituur is niets anders dan de gezamenlijke
uitdrukking der scheppende krachten, die in
een volk leven en door den scheppenden enkeling naar voren worden gebracht en gebruikt om het bestaan zijn vorm te geven.
Deze omschrijving is eensdeels zeer ruim,
aangezien zü ook alles omvat, wat wii heden,
in het algemeen niet meer onmiddelliik tot
het gebied der kuituur rekenen, zooals de
krijgskunde, de staatkunde en de landbouwkundige of zuiver technische prestaties, daar
elke bewuste vorming van het zijn door den
mensch kuituur in den ruimsten zin van het
woord is. Anderzijds gaat deze omschrijving
ook niet diep genoeg, want het volkseigene
zelf als de voedingsbodem van elke kuituur,

overheerscht wordt door invloeden van
vreemdsoortige, derhalve rassisch vreemde
levenswetten, daar wordt de echte, nl. noe
met haar ooreprong verbonden kuituur ziek
en het geheele volksche leven wordt aangetast.
Aan dit gevaar is het Griekendom bezweken, kort nadat het zijn hoogste kultureele
prestaties verricht had, en dezelfde wortel
heeft de ziekte, waaraan Europa bijkans sedert eeuwen liidt en welke het avondland tot
ontbinding dreigde te brengen, totdat men ze
door" het leeren kennen van haar oorsprong,
heeft kunnen overwinnen. Naar mate wij de
gemeenschap als den oorsprong van ons leven
hebben teruggevonden, ontvangen wij ook
haar kracht en sterkte.
Deze ontwikkelingsgang moet en zal zich
krachtens een reeds heden duidelijk zichtbare
levende en historische wetmatigheid in het
geheele gebied van ons door 't Noordsch-Germaansche element bepaalde ras voltrekken,
over waar de wil tot gezondworden en tot
het nieuwe leven nog werkzaam is. Deze terugkeer tot onzen oorsprong beteekent in ver
houding tot ons recent veijeden der laatste
eeuwen een ommekeer van ontzaggelijken
omvang, een werkelijk totale revolutie, daar
voor haar geen gebied afgesloten kan blijven.
Het is een kenmerk van deze revolutie, dat
zij alles moet vernietigen en afbreken, wat
als het ware als een verstarde konst de bronnen van ons gezonde leven afsloot en bijna
deed uitdrogen, om juist daardoor deze bronnen weer te doen vloeien. In dezen zin heeft
deze revolutie in haar diepsten kern een
behoudend, conservatief karakter.
Deze ontwikkelingsgang voltrekt zich volgens de wet der gemeenschap, want deze alleen sluit de grootste mogelijkheden in, maar
brengt ook de hoogste verplichting met zich
mede, n.1., dat er geen handelen en werkzaamheid bestaan kunnen buiten de gemeen
iSchap en op een andere wijze als voor deze.
Het doorbreken van deze 'wet kan niet van
heden op morgen plaats vinden. Groote dingen moeten groeien en rijpen en hoe vaster
wij van ait groeien en rijpen overtuigd zijn,
des te geduldiger mogen wij de vruchten afwachten. Weliswaar ontheft ons dit niet van
de verantwoording en de verplichting, zelfdit groeiproces mee te maken, het te bevorderen en te hoeden.
Het was absoluut niet altijd zoo vanzelfsprekend, als het ons heden misschien toeschijnt, dat de staat zich zelf een kuitureele
taak oplegt en dat hij zich, onafhankelijk
daarvan, de bevordering en de verzorging
van het kuitureele leven tot taak stelt.
Dragers van het kultuurleven waren langen tijd bijna uitsluitend de kloosters alsmede de adel en later de burgerij. Het rijk
had in het geheel geen directen invloed op
de ontwikkeling, en indirect slechts in zooverre, al* kerk en -standen leden van het
rijk waren. Daarmede hangt het samen, dat
wij in den overvloed en in de onmetelijke
rijkdom der kultuurgoederen en gedenkteekenen der vroegere eeuwen nauwelijks getuigenissen eener echte rij kskultuur bezitten.
Deze omstandigheid is van groote beteekenis,
want zij kenmerkt in het algemeen den vorm
van dat rijk, dat weliswaar als de idee
van een ordening van het avondland groote
bindende kracht bezat, maar niet tot de
gestalte van een verplichtende en beslissende werkelijkheid kon komen. Met deze
menschetzing wordt de heden voor ons allen
zichtbare kuitureele taak van den staat aangegeven. De absolutistische, zuivere politieen ambtenarenstaat gaf in kuitureele aangelegenheden slechts in zooverre van negatief interesse blijk, dat deze geen verstoring
van de rust en de orde mochten teweeg brengen. De bemoeiingen van den humanistischen
welvaartsstaat, om den staatsburger zooveel
kultuurgoederen toe te kennen en toe te
meten als noodig is voor de instandhouding
van zijn tevredenheid van zijn levensstandaard, kan nog niet als kuitureele taak van
dezen staat beschouwd worden. Een veel verder gaande verplichting jegens de kuituur
als de scheppende levensuitingen van het
volk heeft echter de staat, die als inhoud en
doel de organische vorming der volksgemeenschap nastreeft, slechts vanuit het wezen
van dezen staat kunnen wij ook zijn kuitureele taak begrijpen. De staat is de vorm, die
de natie zich geeft, om zichzelf tot de hoogste macht en de in haar sluimerende krachten tot de grootste vruchtbaarheid en tot
een welgeordende inzet voor het gemeenschappelijk welzijn te brengen.
Ter voorkoming van misverstand wordt er
nogmaals de aandacht op gevestigd, dat ik
hier het begrip staat niet in de beteekenis
van het bestuursapparaat gebruik, dat voor
het goed functioneeren van het openbare
leven en voor het bewaren van het evenwicht
tusschen de hierin werkzame onderling verscheidene krachten en spanningen noodzakelijk is. Staat beteekent veelmeer de eenheid tusschen de beweging als draagster van
de poHtieke wil in het volk en het bestuursapparaat als het instrument, dat dezen wil
uitvoert, om de volksgemeenschap tot wer
kelijkheid te doen worden.

DRIE ARBEIDSGEBIEDEN.
Als wü het resultaat van alle hier voorgedachten op dit gebied samen
vatten, nemen wij kennis van in feite drie
arbeidsgebieden voor de kultuurpolitiek van
den staat.
In de eerste plaats heeft hij het kuitureele leven van alles te reinigen, wat kennelijk ziekte of ziektekiem of reeds uitwas
als gevolg der ontbinding en vernietiging van
de nationale kuituur is. Dit is overal he.
geval, waar zich parasieten van een vreemc
ras binnen het lichaam der nationale kul
tuur hebben vastgezet. B.v. is »i het bijzonder
de uitschakeling der joden en der typisch
joodsche kultuurproducten de eerste 'maatregel, welke den weg voor een positieve kultuurpolitiek vrijmaakt. Veel moeilijker is de
vraag daar, waar het gaat om de uitschakeling van zoodanige evenzeer ontbindende,
ziekelijke en vreemdsoortige kultuurproducten, welke evenwel door hen worden voortgebracht, die tot het eigen volk behooren,
maar die op een of andere wijze of te eeniger
gedragen

tijd door het vreemde vergif geïnfecteerd stenaar zijn tijd altijd vooruit Is, heeft geen j'KSHSBB

zijn, zonder dat men dit nu nog afzonderlijk algemeene geldigheid. Hij is zelfs twijfelachkan vaststellen en bewijzen. Daar echte kui- tig in een tijd, die als de onze zich dagetuur slechts uit den voedingsbodem van het lijks als het ware zelf vorm geeft en wiens
uit het bloed gegroeide volk kan ontstaan wezen en grootheid zoo duidelijk zijn, dat
en elke vermenging die in strijd met het ras deze waarschijnlijk in het geheel niet eerst
is, ontaarding beteekent, kan ook hier geen de artistieke vormgeving van noode hebben,
sprake zijn van echte kultuurgoederen. Evenom tot het begriipend bewustzijn van den
min als een jood, al doet hij nog zoo Duitsch tijdgenoot door te dringen. Wel echter zulNederlandsch, ooit Duitscher of Neder- len de nabestaanden, die dezen tijd niet zelf
pf
landsche kuituur kan voortbrengen, evenmin medebeleven. zijn wezen en zijn grootheid

kan een Duitscher of Nederlander onder den
invloed van een geest en levenshouding, die
in strijd is met het ras, werkelijk Duitsche
of Nederlandsche- kuituur scheppen. Wel
echter zal ook hij den weg tot de bronnen
der nationale kuituur kunnen terugvinden,
wanneer elke vreemde invloed is uitgeschakeld.
Op langen termijn beschouwd bestaan deze moeilijkheden slechts voor een overgangstijd, zoolang n.1., totdat de scheiding en de
waardeering daardoor onproblematisch zijn
geworden, doordat het eigene de boventoon
heeft gekregen. Aangezien wij echter zeker
zijn van de waarde van ons bloed, vertrouwen wij ook op 'dit bloed. Dit vertrouwen doét
ons het gevaar vermijden, door een „Beckmesserhouding" het initiatief op het gebied
der kunst te doaden.
Wanneer ik hierbij
praktische voorbeelden uit uw
omgeving
moet nemen, dan verwijs ik naar de maatregelen tot uitschakeling van het jodendom
uit het Nederlandsche kuitureele leven, welke op wettige wijze en met de oprichting der
Nederlandsche Kultuurkamer zijn genomen.
Van ons uit zijn deze maatregelen wel in
de eerste plaats als de uitschakeling van onze geboren vijanden uit het gebied der kuituur gedacht, welke uitschakeling in dezen
totalen, alle levensgebieden
omvattenden
oorlog noodzakelijk is. Voor ons is zij derhalve een politieke maatregel, aan u geeft
zij evenwel door haar indirecte uitwerking de
mogelijkheid tot een
kultuurpolitiek
van
staatswege.

Het voornaamste mid.iel voor deze kuituur

politiek ligt op het tweede gebied van werkzaamheid, n.l. om den kultuurscheppenden,
en hier in het bijzonder wederom de jongere
generaties, op taken te wijzen, die uit de gemeenschap
meenschap

voortkomen en die voor de gemoeten worden vervuld. Dit is
een gebied, waarop men door ge- en verboden
weinig, door werkelijke begunstiging ook van
materieelen aard, door raad en voorlichting
en door begrijpende zorg voor de als echt en
vruchtbaar erkende waarden buitengewoon
veel bereiken kan.
Een derde gebied van kultuurpolitieke
werkzaamheid voor den staat vloeit voort uit
het karakter van den staat als nationale oovoedingsinstantie. Hier kan men nauwelijks
meer van een „gebied" spreken, hier is sprake van de algeheele functie van den staat:
Het gaat er om het kuitureele scheppen in
zijn geheel zooals het uit de gemeenschap
van het volk is gegroeid, weer voor de gemeenschap in te zetten, als middel voor de
opvoeding tot de gemeenschap.
Gij zult u misschien de vraag hebben gesteld, of wij heden ten dage in Nederland
geen dringender en belangrijker taken
te
vervullen hebben. Zeker is het heden noodiger dan ooit, dat alle krachten, die bereid
en in staat zijn verantwoording voor haar
volk en volkskarakter te aanvaarden, deze
verantwoording in de eerste plaats op zuiver
politiek gebied op zich nemen en hieraan
voldoen en dat zij zich niet op de schijnbaar
minder belangrijke „randgebieden" zooals b.v.
dat der kultuurpolitiek terugtrekken. Ik zeg
schijnbaar: want in werkelijkheid is het zoo,
dat de revolutie on het gebied der wereldbeschouwing op alle gebieden van het nationale
leven haar uitwerking heeft. Het is derhalve
geenszins zoo, dat de kultuurkamer en de
kultuurraad nu in een als het ware luchtledige ruimte zijn geplaatst in de verwachting,
dat zich daaruit wel iets zal uitwikkelen. zij
integendeel reeds heden en zeker
hebben
morgen een zeer belangrijken rol te vervullen: Zij moeten ertoe bijdragen, dat de Nederlandsche kuituur zonder belangrijk verlies aan haar gezonde substantie den weg
tot haar volkschen oorsprong en haar bronnen en daarmede den weg door de geestelijke en politieke omwenteling van onzen tijd
vindt.

Essentieeleervaringen.

Naar aanleiding hiervan zou ik als Duitscher u nog het een en ander willen zeggen,
want wij hebben op dit gebied een ontwikkeling doorgemaakt, die harder en ingrijpender was, maar ons daardoor ook feel duidelijker en helderder deed zien, dan hier te lande het geval was en is. Met de practische ervaringen bij de organisatie, die wij langs verschillende omwegen verzameld hebben
en
welke wij u op dit, zoowel als op elk ander
gebied, gaarne ter beschikking stellen, wil ik
u ook essentieele ervaringen, welke mij onlangs mede tot de oprichting van dezen Nederlandschen kultuurraad aanleiding gaven,
mededeelen.
Hiertoe behoort in de eerste plaats de kultuurhistorische beschouwing van onzen toestand in het algemeen. Wij hebben een lange
en kuitureele ontwikkeling achter ons van
hoog gehalte en dikwijls valt het ons moeilijk te gelooven, dat deze ontwikkeling nu
als het ware een einde gevonden heeft en
dat wij, al is het dan ook niet juist, dat wij
van voren af aan beginnen, toch een nieuw
hoofdstuk moeten aanvangen. Niet wü hebben echter aar» de achter ons liggende ontwikkeling een eind gemaakt, maar zij zelf
heeft een eindpunt gevonden.
Herinneren wij ons slechts die stemming,
die haar uitdrukking vond in de meenin*
dat wij noodlottig verdwaald en vastgeloopen
waren, die stemming van gebrek aan uitzicht op eenige gezonde verdere ontwikkeling,
waarvan ten slotte de geheele Europeesche
kuituur doordrongen was en welker gemeenschappelijke kenmerk een ziekelijk en nihilistisch pessimisme was geworden. Daaruit bestond slechts één uitweg: de terugkeer naar
den eigen aard. Wanneer ik over het conservatieve, t.w. het den eigen aard behoedend
en ontplooiend karakter dezer revolutie heb
gesproken, dan beteekent dit niet, dat deze
revolutie tegen al het vreemde en smadelijke in niet onverbiddelijk verder gaat. Daarbij kan het niet vermeden worden, dat zij
ook veel waardeloos maakt, hetTeen misschien voor onze vaderen nog waarde had.
Daarvoor ontdekt zij evenwel weer andere
oorspronkelijke waarden.
Wat in dit verleden echt en waardevol was,
gaat niet verloren, integendeel: wij winnen
het opnieuw, doordat wij het uit, alle onoprechtheid opheffen en aan dit onvergankelijk kultuurgoed de hem toekomende plaats
en rang verzekeren.
Evenmin als echte kuituur uit de politieke
conjunctuur kan groeien, evenmin kan zij
ook al het ware van boven af bevolen worden. Zij moet van onder af groeien. Gij zult
telkens opnieuw veel moed en een taaien
moed moeten betoonen, want deze groei kan
slechts langzaam plaats vinden en wij moeten er ons ook bij neerleggen, dat het onkruid sneller groeit dan de vruchtdragende
plant. Voor afzonderlijke takken van kuituur
laten zich wel richtlijnen opstellen, volgens
welke zij zich moeten ontwikkelen en ontplooien, maar juist in de kunst kan men
geen dogmatische eisenen of zelfs programma's opstellen. De kunstenaar, die niet zooveel scheppende intuitie, d.w.z. diep inzicht
in het wezen der dingen en der ontwikkeling
heeft, dat hij. uit eigen beweging de teekenen des tijds begrijpt en de toekomst spekt,
zal ook niet van buiten af tot het beleven
v?r zijn tijd gebracht kunnen worden. Zeker
wij hebben zeer bepaalde voorstellingen b.v.
betreffende het drama of de beeldhouwkunst
én in het algemeen van alle kunstuitingen,
die bij ons nassén en aan onze eischen voldoen. Wij kunnen echter de vervulling van
deze voorstellingen niet afdwingen of ook
maar bespoedigen. De regel, dat de kun-
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zakelijk
een bijzondere plaats in. Het is mij
voorwaarden in zooverre
Heden laatste voorstelling
men van uitdrukking beschikt Zeer ver- neemt
en
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u de verzekering te geven, dat
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een
het
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als
zijn, wanneer men vroeg-re u in het bilzonder steeds een open oor voor
het,
keerd
zou
nu
schadelijk
abwaardevol
en
gatief, tusschen
uitdrukkingsvormen, of zelfs een bepaa'de, uw gedachten en wenschen in den Nedersoluut vast staat. De Kultuurkamer voert
morgen
tot de alleen mogelijke en adaeauate wezens- landschen Kultuurraad zult vinden.
Vanaf
deze maatregelen uit. Zij is daartoe uite;*groote
uitdrukking van ons Volk verklaarde, zooals
de
Italiaansche
film:
en
beschikkingsbevoegdheid
zelfs
rust mèt
dat in de laatste jaren al te vaak geschied is
bevoegdheid
om
straffen
beperkt*
Een
onvergetelijke
met. een
en ook nu nog vaak °-ebeurt. Juist de veelheid
geheele
on te leggen. Waar het er in het
prima film,
Een
van vormen leert ons dat het niet op den
goed
over
om
eaat
te
oordcelen
kultuurleven
prima bezetting.
Een
vorm, maar op het wezen aankomt."
vraag
of
lets
al
over
de
en slecht
worden,
„Wij zullen ons dus met een historische
te
of niet waard is bevorderd
beschouwing tevreden moeen stellen, want
sprake
is van
kortom
overal waar
Bioscoop gg| deze, gericht op het verleden, kan ons slechts
een materieele waardeering op het, eebied 881
vervult
de
Kultuureen bepenkt begrip van het Nederlandsche
daar
van de kuituur.
Vrijdag de oergeestige
wezen geven."
raad zijn tweeledige functie, kritiek en iniamusementsfilm van Tobis:
Spr. betoogt vervolgens, dat wij Van het
tiatief Nu is het -niet zoo, dat deze functie
slechts
kuitureele
leven
inzicht
uit moeten gaan zelf voor a.les lid
HALF DRIE
Nederlandsche
In het
vervuld,
eener gemeenschap te zijn; slechts dan kan
door den kultuurraad zal worden
in onze stem ook die van ons vo'k klinken,
(HEDENAVOND GEEN BIOSCOOP).
deze moet haar slechts als de hoogste inslechts dan kunnen wij de richting, waarin
stantie en met de hoogste verantwoordelijkheid uitoefenen als het
het geheel zich beweegt, aanvoelen. ..Richting" kan men echter slechts erkennen a^s
KULTUREELEGEWETEN VAN DE NATIE
men voorwaarts blikt en een doel voor oogen
met de Gebr' van Zalinge.
ons
wij
richting,
houdt.
Wanneer
de
die
volk
De Kultuurraad heeft geen andere belan- niet alleen de practische maar ook de diepere
zal, omdat het moet, kennen, zoo
gen te vertegenwoordigen dan die van het en essentieele ervaringen ter betsehikking nemenwij
zullen
misschien moeizaam den weg moe- Kaarten
heden verkrijgvertegenwoorstellen,
ik,
waarbij
als
geheele Nederlandsche kuitureele leven. In willen
hem
wij
niet,
zoeken,
maar
missen
zuilen
ten
diger uitsluitend van de bezettende overheid,
deze positie heeft de Kultuurraad het karakbaar aan de cassa.
zouden wij hem moeten banen!
ter van een niet onder een bepaald Ministerie nauwelijks een interesse zou kunnen laten ook al verleden
weg
geleerd,
ons
dat
de
heeft
hoofde
Het
Bijstand,
uit
gelden.
die
staanden Raad van
«0.30.
Prijzen H.OO
van zijn ervaring en zrjn verantwoordelijkWanneer de instelling van den Nederland- van het Nederlandsche volk niet rechtlijnig
zijn
eigen
ieder
onzer
in
verloopt.
En zooals
6397
heidsgevoel het geheele staatsbestuur en schen Kultuurraad in de toekomst werkelijk
TELEFOON 8808.
een mijlpaal in de ontwikkeling van het Ne- leven keerpunten heeft gekend, zoo staat ook
daarenboven alle Nederlandsche Kultuurinhet Nederlandsche volk heden aan een keerstellingen adviseerend terzijde staat, die van derlandsche kuitureele leven beteekent, wanongewone
haar kant den Kultuurraad de mogelijkheid neer zijn arbeid ertoe bijdraagt, dat de Ne- punt en moet in het onbekende enonze
trots,
van waarneming, advies en initiatief hebben derlandsche kuituur uit den voedingsbodem zijn weg zoeken. Het was steeds
eigen
weg
eens
een
in
de
autoriteit
berust
dat
ons
volk
zich
eigen
Zijn
te verleenen.
van het ras en het volktfeigene vruchtbaar
evenwel niet op een bevelende bevoegdheid, groeit, dan opent deze daad tegelijk en nood- wereld gebaand heeft. Wie thans begrijpt, dat
maar op de persoonlijke en zakelijke autori- zakelijkerwijs ook den weg naar de gemeen- hier een nieuwe wereld ontstaat, die heeft de
R. K. BOND v. SLECHTHOORENDEN.
teit en prestaties van elk zijner leden. De schap van iet gelijke bloed, die reeds heden plicht, den nieuwen weg te zoeken en te hellichaam,
geen
pen
ook
banen."
Kultuurraad is derhalve
door de geoeurtenissen der laatste jaren tot
De uitvoering van de gemengde zangver„Wanneer het uw bedoeling is, dat de Nedat met meerderheid van stemmen beslis- een uiterlijke lotsgemeenschan is geworden.
„Concordia", Dir. C. v. Eijk, in het
eeniging
derlandsche Kultuurraad het kuitureele ge- Lodewijkshuis (v.h. Militaire Ver. Capucrjsingen neemt.
vertegenwoordiger
In
dezen
heb
zin
ik
als
De meening van elk lid is evenveel waard van het
rijk Jat u gesDroken en de weten van het Nederlandsche volk is, zoo kan nenstraat), gaat door op Zaterdag 14 Febr.
en wordt uitsluitend bepaald door haar zake- wenschenDuits^e
voor
een
vruchtbaren en succetf- deze dit slechts zijn, wanneer hij positief Aanvang 6 uur. Kaarten verkrijgbaar MeelMiken inhoud. Het is geen vermindering maar vollen arbeid, die Ik u zou willen medegeven, tegenover de beslissing van het heden staat. straat 82. 's Avonds aan de zaal.
6392
een verhooging der beteekenis, wanneer ieder zijn wenschen uU het dieüst Van miia_ hart. Daardoor wordt ons onze rich;ing aangewezeggen kan, dat zijn meening beslissend kan want hun vervulling is een vervulling voor zen. Wij zien de gebeurtenissen niet als „verzijn, niet omdat zij de instemming van meeranderde tijdsomstandigheden", maar gelooons allen.
ven
aan een hoogere leiding, die zich daarin
deren gevonden heeft, maar omdat zij. ook al
REDE PROF. SNIJDER.
verwerkelijkt. Aan dit inzicht ontleenen wij
is zij misschien alleen gebleven, toch van
doorslaggevende beteekenis was. Het inwinden moed ook de consequenties te aanvaarIn antwoord op de rede van den Rijkscomnen, de keuze en de samenvatting van deze missaris sprak hierna prof. dr. G. A. S. Snij- den en de verplichting mede te werken, mede
WAARSCHUWING.
uwe meening vindt plaats door uwen presi- der, president van den Nederlandschen Kul- te handelen en te leiden.
plannen
rang
concrete
van
zrjn
geen
fumtie in den
tuurraad, in het Nederlandsch:
zult heden
dent. Deze staat in
Men verzoekt ons de aandacht er op te
doen, vestigen, dat op plaatsen waar sneeuw gezullen
steeds
dat
mij
Wij
van een secretaris-generaal het geheele
verwachten.
„Mijnheer de Rijkscommissaris.
dienstig schijnt tot het hoogere doel stort wordt, zooals b.v. in de Piushaven, het
staatsbestuur terzijde. Ik ben er mij van beU
hebt
den Nederlandschen Kultuurraad wat ons
van
een
zooop
overeenstemming
met de richting van gevaarlijk is zich op het ijs te begeven. Daar
wust, dat het
zich nemen
en
in
geweten
het kuitureele
van het Nederlandgeheel.
danige verantwoordelijkheid juist heden misnoopt
Daardoor
de N. K. R. het waar de sneeuw in groote massa's wordt gehet
genoemd
sche volk
en daarmede zijn gronden dat niet stort, zakt n.l. de ijslaag weg. Ouders vooral
schien bijzonderen moed. in elk geval echter slag en zijn taak aangewezen. Grondslag kan best het Nederlandsche volk
te dienen. Dat u den N. K. R. hebt doen verstandig hun kinderen op dit gevaa"
een be'arigrijke zekerheid van zichzelf en een steeds slechts het volk in zijn geheel zijn, alleen!
zeer sterk gevoel voor den weg en de toekomde Nederlandsche natie, niet in staatschen ingeseld om de belangen van de Nederland- te wijzen.
stige ontwikkeling van het
Nederlandsche zin, maar in de oorspronkelijke beteekenis sche kuituur te behartigen, is ons een bewijs,
WIELRIJDSTERGEVALLEN EN DOOR
volk en zijn kuituur vereischt. Ik twijfel er eener gemeenschap door gelijkheid van ras dat ook gij overtuigd zijt, dat voor het nieuwe
echter niet aan, dat de benoemde mannen innerlijk en uiterlijk verbonden, en door een Europa een zelfstandige' Nederlandsche kuiAUTO AANGEREDEN.
deze kracht zullen hebben en hun taak tot gemeenschappelijk beleven van haar geschie- tuur een waardevol en onontbeerlijk bestandop
wijze
welzijn
juiste
het
van hun volk
zul- denis tot een bewuste eenheid geworden.
deel zal zijn.
Gistermiddag tegen half vijf kwam Mei.
Wij deelen met het Duitsche volk onzen
len vervullen, hoewel zij misschien ook geen
In deze overtuiging vatten wij onze taak M. H. uit de Jacob van Oudenhovenstraat,
waard"ering ervoor zuren oogsten.
fietste,
aard en ons bloed. De geschiedenis van het op, vertrouwend, dat het Nederlandsche volk, alhier, toen zij op den Bosscheweg
Ik wil mijn uiteenzettingen niet sluiten Duitsche volk is echter slechts ten deele ook wanneer het eenmaal zijn weg gebaand, zijn door de gladheid te vallen,
juist toen een
zonder nog op een vraag in te gaan, die de onze, en juist de laatste eeuwen hebben plaats in de nieuwe gemeenschap veroverd auto passeerde. Ze werd door den voorbumnauw verband houdt met datgene, wat ons geleid tot een toenemende verwijdering, wel- heeft, den Fuehrer, die ons allen de nieuwe per van de auto geraakt en bleef geheel verVoorbijgangers droegen haar
hier tezamen brengt. Op de vraag nl. wat ke zijn grond in de zeer sterke historische wegen wijst en thans het lot van Europa in suft liggen.
mij als vertegenwoordiger der bezettende belevenissen van onzen tachtig jarigen oorlog, zijn sterke .handen- houdt, en u, mijnheer de daarop een woning binnen en waarschuwden
overheid in dit land aanleiding heeft gege- onzen opstand tegen een overheersching, die Rijkscommissaris, als den voltrekker van zijn denG.G. en G.D. die haar naar het ziekenhuis
ven met de insteling van den Nederlandi'stehen niet met onzen aard strookte, vond, die dan wil, dankbaar zal zijn.
vervoerde, waar zii ter observatie werd opbegroette prof. Snijder de generaal- genomen. Naar wij vernemen is haar toeKultuurraad een daad te stellen, welke ook tot een vervreemding werd, welke de laatste
Hierna
naar mijn bedoeling uitsluitend de bevorde- jaren bovendien nóg door een angstpsychose kommtósari^en en de secretarissen-general stand niet ernstig.
ring en ontwikkeling van het Nederlandsche werd belast."
en richtte hij meer in het bijzonder het
Hierop schetste spr. hoe juist deze vervolk moet dienen. De daad. dl* wij ' heden vreemding
woord tot de leden van de eind 1940 door hem
IJSHOCKEY
tot een bovenmatige waardeering opgerichen Nederlandschen Kultuurkring. \
hebben verricht, komt slechts in zooverre Van het begrip
„staat" leidde, tengevolge
Tilburg hesft Zondag weer een eerste klas
voort uit een b°lannt van de bezettende over- waarvan de beteekenis van het volk miskend
Dames en heeren,
op de kunstijsbaan. GasIJshockey-wedstrijd
heid, als cjeze bil een zoo geregeld mogel'iken
jaar
geleden,
sinds
is al meer dan een
werd en de overtuiging, dat een volk een wijHet
ten ziin de Gooische IJshockeyc'ub uit Buser
in
voortgang van het geheele leven in het bebijeenkwamen
voor
eerst
en
is
het
eeuwig wordend, zich vernieuwend wezen is,
gebeurd. Van den beginne af surn. Deze snelle ploeg hseft twee uitblinkers
zette gebied ook onder de veranderde omgelijk ieder levend wezen naar zelfver- dat jaar vj^l
dat,
team zijn
standigheden ee'nteressferd is en hiertoe werkelijking streeft,
aan hebben wij gestreefd naar samenwerking in de gebr van Zalinge, die in dat ijshockeyging. Deze ontnu tos wonnen deze
opgesteld.
Tot
wij inzaoverheid,
behoort In de eerste plaats ook het «rebee'e wikkeling werd dan verloren
de
bezettende
omdat
met
nog
door fac- gen,
dat dit de weg was voor ons volk, op ers alle wedstrijden in dit seizoen. Een comkuitureele leven, dat buitengewoon sterk uit toren van uiterlijken aardverhaast
als
industrialiseeverloor zelfs met 6-1
het evenwicht was geraakt en derhalve een ring en vlucht naar de groote steden, waar- grond van ons verleden, onzen ingeboren binatie van d° I Ti-Voge\s
Trburg heeft Zondag echter een winkans
bevordering, die me* veel beqrin te werk door het Drobleem der „massa" ontstond.
aard en met het oog op onze toekomst, die
U zser zeker zien!
moet gaan van noode had. De dienere en
„Daar ik overtuigd ben. dat al wat men wij niet anders dan in een groot-EuropeeiSch en dat wilt
deze
verdere beteekenis Van dezen d^ad evenwel voor kuUuur kan doen van een gezond volk verband kunnen zien. De grondslag van
leert erll dan k°nnen. wanneer «"ij hem M"t dient uit te gaan en in een gezond volk ook samenwerking als gelnkwrechtigde partners
a's een bestrmr.«maatremel der hp7p*-t°nr*e slechts ziln grondslag kan vinden, is het mi ligt in ons zelfbewustzijn als Nederlanders
Hoofdredacteur: H. K. Arts: Binnenland
overhel b*s^houwt, maar in-'i^n gil mij dapr een bijzondere voldoening. d»t u juist ook de en de erkenning daarvan door de Duitschers,
Gewesteliik Nieuws: C. P. J van Beek:
en
Europa
leiding
vertegenwoordiger
het
nieuwe
de
zullen
als
den
die
'#
zorg
naast
voor
de
volksvoorwaarden
v?n het
Buitenland:
J. J. M. A. Majoie: Stadsnieuws:
gehebben.
rijk
(Volkstumpflege)
Duitsche
als het Germaansche kern!and
als behoorend tot het
Ch. J. Ganzeboom.
Wij kunnen deze leiding te gereeder aanziet. AJs zoodanig heb ik u gezegd, dat wij u [ bied van den N.K.R. hebt aangewezen. Wij
;

kun- '.
slechts uit een artistieke
nen navoelen. Dit is de taak, die voor den ;
kunstenaar van heden en morgen is weg- j
vormgeving
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TIERING GOUDEN DIENSTJUBILEUM
BIJ. N.V. J. VAN ARENDONK'S
SCHOENFABRIEKEN.
Hedenmorgen heeft bij de N.V. J. van Arendonk's schoenfabrieken de huldiging plaats
gehad van den heer J. de Lepper, bedrijfsleider bij genoemde fabriek, die heden 50
jaar aldaar in dienst was.
De jubilaris weud ontvangen in de directiekanjer waar hij namens de directie werd toegesproken door den heer Jos. v. Arendonk,
die het werk van den jubilaris prees en hem
als geschenk een gesloten couvert overhandigde.

Hierna sprak de heer C. Janssens namens
de meesterknechts, waarbij hij een pendule
en bloemen aanbod. Namens het fabriekspersoneel feliciteerde de heer P. Damen, die
zijn geluk wenschen van twee schilderstukken deed vergezeld gaan. De heer R. Donders schonk namens het kantoorpersoneel
een tafelkleed en de heer A. Verheijen namens de vertegenwoordigers een Madonna.
De ontspanningsver. De Arend bood bij
monde van den heer A. v. d. Berselaar een
palm aan.
Voor al de hem gebrachte hulde en de
aangeboden cadeaux sprak de jubilaris een
hartelijk dankwoord, waarna de eerewijn
werd rondgediend.
MUZIEK- EN ZANGAVOND
De R.K. Harmonie 't Goirke 0.1.v. J. Vugts
gaf Zondag jl. een groote muz;ek- en zangavond m.m.v. de Tilb. Postharmonie. Zangver.
La Renaissance en het Knapenkoor Jubiate Deo.
Het was een in alle opzichten geslaagde uitvoering. Plaatsgebrek belet ons een nadere be
spreking der uitgevoerde nummers te geven.
VOORTZETTING EENPANSMAALTIJD.
Degenen, die Zondag niet meer konden meedoen aan de éénpansmaaltijd zaten daarom gisteren aan. Meer dan 400 personen namen aan
dezen gemeenschapsdisch deel. Allen hebben
van een flinken pot kunnen genieten, die ook
nu weer door de Centrale keuken was toebereid. Bediening en regeling was als steeds ook
nu weer perfect in orde. De dames van de N.S.
V.O. en heeren van de Duitsche en Nederlandsche Winterhulp kunnen met voldoening op het
welslagen van dezen maaltijd terugzien.
GOUDEN BRUILOFT IN DE GASSTRAAT
Het echtpaar W. de Graaf—Esser wenende
Gasstraat 41 hoopt op 18 Februari dnn da"
te herdenken, dat het voor 50 jaar in den
echt verbonden werd. Wsgens familie-omstandigheden is het feest tot lateren datum
uitgesteld.

TOONEELUITVOERING VOOR
„DE KLEINE ACADEMIE”.

„Beloof me niets”, door het

Residentie-tooneel.

Voor een uitverkochte zaal werd gisteravond in den Stadsschouwburg door het
Residentie-tooneel voor de Kleine Academie
opgevoerd het blijspel „Be'oof me niets" van
Charlotte Riszmann, in ean vertaling van
*T. Th. de Meester van Ham.
Het is een blijspel naar een aardig gegeiven dat op buitengewoon vlotte wijze werd
gespeeld.
De rol van Maarten Pratfc werd on bijKonder vlotte wijze vertolkt door Paul Steenbergen. In houding, gebaar en woord
beeldde hij op echt natuurlijke wijze den
zorgeloozen kunstenaar uit. Caro van Eijck
als Monica was al evenzeer een levensechte
ïïguur, wier talent als actrice hoog mag
worden aangeslagen. Fijn spel gaf ook Theo
3?renkel te zien a's de doorgewinterde kunst-

handelaar. Het is in feite dit drietal dat het
jreheele stuk draagt, al dienen nog vermelding Jan Keiling en Annie van Duyn, die

voor de vroolijke noot zorgden als het rijke
echtpaar Brenkow, dat er door Maarten
Pratt nogal eens tusschen genomen werd.
Ook de vele bijrollen mochten goed verzorgd
heeten. Een succesvolle opvoering, waaraan
het publiek, dat gul was met applaus, eenige
vroolijke uren beleefde. De regie was bij
'Johan de Meester in goede handen, terwijl
ook de decor-verzorging van Wi'lem Deering
kunstzinnig genoemd mocht worden. Hedenavond gaat nog een opvoering van dit
blijspel.
Ganzeboom.
HET ORKEST VAN DEN FüHRER.
Welk doel het nastreeft
Dit Nationaal-Socialistisch Syhphonie-Orkest,
dat zooals gemeld ook in Tilburg komt concerteeren bestaat thans tien jaar. Het eerste concert werd gegeven op 10 Januari 1932 in het
Circus Krone te München en sedertdien voerde
het 1500 concerten uit. Dit orkest heeft geen
vast gebouw, waar het zijn concerten geeft, doch
het reist geheel Duitschland door, ten einde over
al de bevolking bekend te maken met het werk
van de groote meesters der Duitsche muziek.
Zoo geeft het zijn concerten^ in de Duitsche
landen van Tilsit tot Freiburg en van Emden tot
Graz, terwijl tweemaal een buitenlandsphe reis
werd gemaakt naar Italië en naar Hongarije.
In totaal heeft het orkest meer dan 350.000 km
afgelegd.
Het behoeft geen betoog, dat het orkest tijdens den oorlog zijn aandeel heeft in het brengen van geestelijke ontspanning van de soldaten.
Behalve de werken van de klassieke Duitsche
meesters, voert het orkest ook de werken van
jonge componisten uit, terwijl ook jonge violisten op medewerking van het orkest kunnen

PROPAGANDAVERGADERINGVAN HET

N.V.V. VOOR BEDRIJFSLEIDERS
HAUPTBERECHILEITERTHIEL
OVER HET DUITSCHE
VOORBEELD
Het N.V.V. heeft gisterenmiddag in café

„Modern" te Breda een propaganaa-bijeen-

komsc gehouden voor directies van bedrijven
en bedrijïsieiders. Verschillende vertegenwoordigers van bedrijven waren hierbij aanwezig
aismede vertegenwoordigers van
N.S.D.A.P. en N.S.B.
De commissaris van het N.V.V., de heer
Woudeaberg, begroette speciaal den Beauftragte voor Noord Brabant, Hauptbereichsleiter Thiel, die als eerste spreker een rede
hield.
Rede Hauptbereichsleiter Thiel.
begon
Deze
met er op te wijzen, dat het
geneim van den weergaloozeii opgang van
net Duitsche volk is de innerlijke vernieuwing, aie Duitschiand door het nationaal socialisme ondergaan heeft. Men heeft een
nieuwe verhouding geschapen van rnensch
tot mensch. Dit werd bereikt door de vijandelijk tegenover elkander staande elementen
socialisme en nationalisme harmonisch met
elkander te verbinden. Beide begrippen,
waarvan het eerste voorheen sloeg op de
arbeiders en het tweede op de werkgevers,
kregen een nieuwen geest en nieuwen inhoud. Thans beteekent socialisme volksene
kameraadschap naar binnen en het nationalisme is de geslotenheid van het volk naar
buiten. Het is deze twee-eenheid, die het
Duitsche volk zijn kracht geeft. Het proces
van deze twee begrippen is een zeer lang
geweest omdat de arbeiders door het marxisme weleer in een onverzoenlijke oppositie
tegenover de bezittende klasse stonden. De
verbinding scheen haast onmogelijk doch
toch is zij gelukt.
Toen het nat. soc. in 1933 aan de macht
kwam moest het de arbeidersmassa tot zich
trekken, niet door dwang maar door innerlijke overtuiging. Hiervoor werd het Duitsene
Arbeidersfront gesticht, dat zoowel alle
hand- ais hoofdarbeiders omvatte. Men is
is daarbij in geslaagd het begrip arbeid tot
een eerezaak te verneffen met een dusdanig
succes, dat men geen naast elkander staande, in één organisatie ondergebrachte individuen kreeg, maar actieve dragers van de
gemeenschapsgedachte. De begrippen stand,
afkomst, beroep, vorming heeft het nat. soc.
tot hun natuurlijke beteekenis teruggebracht
door duidelijk te maken, dat ieder, die zijn
plicht jegens de gemeenschap doet, aanspraak op achting maakt. En het begrip vrijheid kreeg de beteekenis, dat iemand vrij is
zoover hij van plan was zijn plicht te vervullen. Dit alles, werd oorzaak, dat het Duitsche volk steeds grootere energie ging ontwikkelen omdat er een waarachtig gemeenschapsgevoel geboren was. Dit gemeenschapsgevoel wordt levendig gehouden in de» bedrijven. Deze zijn daardoor levende cellen
van de volksche gemeenschap.
Vervolgens bracht spr. onder de aandacht,
dat ook Nederland voor veel problemen staat.
Een hiervan is de nieuwe ordening van de
verhouding der volksgénooten tot elkaar.
Hierbij kan men een nuttig gebruik van het
Duitsche voorbeeld maken doch dit behoort
dan te geschieden in een actieven en positieven zin. De overheid kan als handleiding
wel verordeningen uitvaardigen maar het
zijn de Nederlanders zelf, die deze moeten
doen leven door er uit te halen wat er in
zit. Het is voor de Nederlanders wel jammer,
dat dit nog niet allen inzien. De kans welke
hier gegeven wordt is echter uniek. Nederland immers kriigt reeds thans de gelegenheid zich uit te heffen boven de rol van bezet gebied door in een tijd, welke juridisch
oorlogstijd is, reeds den vrede te maken. Dit'
Duitsche aanbod spruit voort uit het constructieve denken van het Nationaal socialisme en uit het feit, dat Hitler zich voor
heel Europa verantwoordelijk voelt. Duitschland kent de groote kwaliteiten van het Ned.
volk. Zulk een volk wil niet ten onder gaan
en daarom is men er in Duitschland van
overtuipd, dat ook hier de hernieuwing komen zal. Tenslotte gaf spr. uiting aan zijn
vast geloof in de Duitsche zege in dezen
oorlog omdat het sterkste oorlogspotentieel
nu eenmaal de geest is. En deze bezit het
Duitsche volk.
den centralen crisis controledienst. De
slagerij bleek zich te bevinden in een afgelegen schuur op het erf van een afgebrande
landbouwersbehuizing. Twee loonslagers, een
tuinarbeider en een vrachtrijder, die het
vleesch geregeld vervoerden, zijn gearresteerd. Zij hebben allen een volledige bekentenis afgelegd. Voorts zijn in Tilburg drie
personen in verzekerde bewaring gesteld, onder wie een aannemer, die op zijn erf gelegenheid gaf tot frauduleuze slachting. Slagersgereedschap, vleesch en vet werden in
.beslag genomen, alsmede vier varKens, die
clandestien gehouden werden. In totaal waren er vijf koeien en een varken geslacht.
geval

Sedert 1936 is ook de pianist en dirigent,
Staatskapelmeister Erich Kloos aan het N.S.Reichs-Symphonie-Orchester verbonden. Reeds
in 1933 had deze jonge musicus met veel succes een reeks concerten in Italië gegeven. Uitmuntend pianist als hij is, gaat 'toch zijn groote
liefde uit naar het dirigeeren. Hier kan zijn
streven een kunstwerk in de hoogste volmaak>
heid uit te'voeren, ten volle tot zijn'recht komen.
Bij de repetities schaaft en polijst hij aan het
orkest net zoo lang. tot niet alleen alle kleine
bijzonderhedein van de partituur voldoende naar
vorenkomen, doch ook de geest van het geheel.
Niet minder dan 80 medewerkenden zullen op
26 Februari op het podium staan.
Teßrake.

INSPECTIE VOOR DE PRIJSBEHEERSCHING.
Clandestiene slachting.
In een woning te Boxtel
trof de Politie
ongeveer 3£ k.g. kalfsvleesch aan, dat niet
van keuringsstempels voorzien was. De bewoonster verklaarde,
het vleesch van den
slagersknecht B. te hebben gekocht
voor
f 1.30 per k.g. zonder bon, terwijl zij reeds
eerder 5 k.g. ongekeurd vleesch voor denzelfden prijs en zonder bonnen van B. had gekocht.
Bij het verhoor verklaarde B. tezamen met
v.d. Sch. te Boxtel in een schuur achter diens
woning een kalf te hebben geslacht en het
grootste deel daarvan te hebben
verkocht
aan den slagersknecht Sch. voor f 1.20 per
i k.g. zonder bon, de rest was aan diverse
inwoners verkocht voor pl.m. f 1.30 per i
k.g. Het winstaandeel .van B. bedroeg f 16.85,
terwijl v-d. Sch. een zelfde bedrag „verdiende". De Inspecteur voor de Prijsbeheersching
te 's-Hertogenbosch veroordeelde B. en Sch.
tot f 150.- en v.d. Sch. tot f 200.- boete.

Provinciale Berichten.

VERMOMDE KOLENSJOUWERS.

rekenen.

TIJDELIJKE SLUITING RIJKSARCHIEF.

Zij verhandelden 2000 K.G. suiker.

Te Utrecht is de recherche er in geslaagd
Het rijksarchief in
Noord-Brabant
te
's-Hertogenbosch zal in verband
met de om op snelle wijze een misdrijf tot klaarheid
te brengen. In den nacht van Wosnsdag op
brandstoffenschaarschte tot nader aankon- Donderdag
vorige week was ingebroken in
diging voor het publiek gesloten zijn.
een opslagplaats van een krulceniersfirma
aan den J-ruttersdijk. Door ijverig speuren
FRAUDULEUZE SLACHTINGEN TE
kwam. de politie al spoedie op het spoor van
UDENHOUT.
vier daders, die onmiddellijk achter slot en
grendel werden gezet. De mannen werden
Zeven personen w.o. een Tilburgsche
aangehouden, toen zü bezig waren om met
aannemer, gearresteerd.
behulp van een bakfiets de geistolen suiker,
De central crisis controledienst blijft-een ren hoeveelheid van ongeveer 2000 kilogram,
waakzaam oog houden op de ontduikingen n.l. 19 balen van
kilo<rr. bij verschilvan het slachtverbod. In den laatsten tijd lende lieden af honderd
t° leveren, die d^e suiker
hebben de ambtenaren van dezen dienst tal hadden gekocht De
hadden, zich.
van gevallen aan het licht gebracht, waarin om iedere verdenking
schuiven, als
terziide
te
de bedrijvers der frauduleuze slachtingen ko'ensiouwers vermomd en de balen suiker
zich op tamelijk groote schaal met dit bedrijf had men in ko'enzakken verpakt. Toen de
hadden beziggehouden.
po'itie ingreep, bevonden zich zeven ba'en
In. een tijdsverloop van vijf tot zes maansuiker op de bckfiets
andere werden
den zijn te Udenhout tien tot twaalf koeien ten hui*B van een derZeven
daders
ach ferbs?iri.
frauduleus .geslacht, doch wanneer de slach- terwijl de ooliti° er verder in «laa«rde
vi°r
ters, die zich hiera"n schuldig maakten, ge- andere ba'en. die reeds vpn de handom
waren
hebben,
mochten
dacht
dat hnun bedrijf ongedaan, on te sp«ren. zoodat er nog een
gemerkt voortgang zou kunnen vinden, hebsuiker ontbreekt. Ook dit hoopt men
baaltie
ben zij buiten den waard gerekend, in dit nog te achterhalen.

mannen

Rede van den heer Woudenberg.
Hierna sprak de commissaris van het
N.V.V. de heer Woudenberg. Deze zeide, dat
het vooroorlogsche systeem in Nederland verouderd en verkalkt was, niet bij machte oplossingen voor de problemen van den tijd
te vinden. De verhoudingen van de vakvereenigingen berustten op tegenstellingen. By
de loonen ging het om loven en bieden.
Voorts waren de' vakvereenigingen instrumenten tot volksophitsing en instrumenten,
die internationaal misbruikt werden. Men
herinnere zich den boycot van Duitsche goederen in 1934 door het oude N.V.V. en het
overbrengen van het geld der arbeiders naar
Amerika. Thans staan we voor de noodzakelijkheid van een nieuwe sociale en economische orde. Het sociale probleem bestaat uil
den wensch en wil van den werkenden
mensch naar de vrucht van zijn arbeid en
voorts uit de erkenning van de waarde van
zijn arbeid. Men heeft derhalve een materieele en ideëele zijde. De klassestriid moet
uit den weg geruimd. Dit kan niet door stakingsverboden doch moet geschieden doordat
in de harten de verhouding van mensch tot
mensch beoaald wordt. Dit wil het N.V.V.
bewerken door er mede voor te zorgen, dat
ieder bedrijf een ware gemeenschap wordt,
waarin de arbeider zich tehuis gevoelt. In
de bedrijven moet een hechte moreele band
gelegd worden tusschen den ondernemer en
den arbeider, een band welke vastzit in de
harten en een teeken is van wederzij dsche
waardeering van elkanders werk in het belang der volksgemeenschap. Op die wiize
krijgt men het ware socialisme. Zoo ook
komt men tot, den noodzakelijken socialen
vrede en tegelijkertijd tot een verhoogde arbeidsprestatie. Dit laatste is ook voor Nederland noodig want, om in het toekomstisre
Europa gelijkberechtigd te z"n, za.l de arbeid
de waardemeter van een volk zijn. De Ned.
ondernemer en arbeider zullen straks heel
hard moeten werken om onze 240 inwoners
per vierkante kilometer te voeden.
Maar
werken is geen schande doch een eer. En
wij kunnen het. daar we evengoede Germanen als de Duitschers ziin.
Voorts benadrukte snr., dat Nederlands
heil alleen in Europa lir?t. Juridisch mogen
wij dan nog in oorlof? ziin per saldo is er de
vrede zoo gauw we dien in ons hart sreslnten
hebben. In dat stadium kan aan den nieuwen opbouw worden meegewerkt. Gelukkig
7.ii-n er velen die dat besTünen en zich met
bun leven voor het heil van Europa inzetten,
uit liefde voor hun volk. Deze jongens *Hn
de beste socialisten, die er bestaan. Hun
idealisme heeft een dienen zin omdat juist
door het f/eyarnpiiik festorte bloed de hechte
verbondenheid tusschen de volkeren geslagen wordt.
Met hun onofferingen en door de verhoogde arbeidsprestatie van ons volk zullen wij
stmks or> een eervol e plaats in Eurono staan.
De vertpcrenwon'-'iio-ër van bet W.V.V. voor
Noord Brabant, de heer C. Z. de Vries, sprak
een slotwoord.
Hij deed hierin nogmaals een beroep op
de werkfevers om hun sociaal gevoel te laten Sni-eV-en en hoonte. dat als WnnenVort
het, N.y.v. een beroert on h"n medewerking
zal doen zij deze gaarne zullen vérleenen.
INGEZONDEN MEDEDEELING

■

Kou-Griep-Pijn
Door hun kou. koorts en

pijouitdrijvende

werking helpen hierbij altijd veilig en
vlug een poeder of cachet van Miinhardt te Zeist
Mqnhardt's Poeders rer stuk 8 cent. Doos 45 cent
Cachets, genaamd„Mijnhardtjei"Doos 10 en 50ct.

IN LIMBURG GEEN GASLOOZE UREN.
De gaslooze uren gelden voorloopig, aldus
de „Limburger Koerier", niet voor het verzorgingsgebied van de Staatsmijnen, hoewel deze maatregel aanvankelijk voor
het
geheele land was bedoeld. Dit beteekent dus,
dat in ongeveer geheel Limburg de gastoevoer normaal blijft. De rantsoeneering van
het gas blijft on 75 net. van het normale
verbruik gehandhaafd.
MUTATIES BIJ HET DEPARTEMENT VAN

VOLKSVOORLICHTING.
Het hoofd van de afdeeling actieve propaganda van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, de heer N. Oosterbaan.
is met ingang van 1 Februari 1942 benoemd
tot hoofd der afdeelinar informatie en documentatie van hetzelfde departement.
De heer Ernst Voorhoeve, propagandaleider
der N.S.B, is met ingang van den^elfden datum benoemd tot hoofd van de afdeeling actieve nronaffanda en raadsadviseur van het
denartement van Volksvoorlichting en Kunsten.
POLITIE-INVAL IN EEN SPEELHUIS.

RADIO-PROGRAMMA

INGEZONDEN MEDEDEELÏNCJ.

Sneeuw., vuile modder.,

j

HILVERSUM I, 415.5 m
7.15 Gramofoonmuziek
7.45 Ochtend8.20
gymnastiek
7.55 Gramofoonmuziek
8.30 BNO: NieuwsbeOchtendgymnastiek
8.45 Gramofoonmuziek — 9.15
richten
Voor de huisvrouw
9.20 Gramofoonmuziek
11.00 Voor de kleuters
11.20 Ensemble Jack
der Kinderen en solist 12.00 Ensemble Joan
Lancé
12.40 Almanak 12.45 BNO: Nieuws
en economische berichten — 13.00 Productieslag
14.00
13.15 Omroeporkest en solist
Haarlemsche Orkestvereeniging, solist en
gramofoonmuziek
Ca. 15.40 Gramofoonmuziek
16.00 Godsdienstige lezing
16.20
Zang met pianobegeleiding
Bui.je 20 tabletten SS CL
16.45 De Ram
Zakje a 2 tabletten 7 et
blers
17.15 BNO: Nieuws- economischeen beursberichten
17.30 Voor de jeugd
17.45 Haarlems Kamermuziek-ensemble
DE TOESTAND VAN MGR. DIEPEN
18.10 Sportwetenswaardigheden
18.30 Otto
Hendriks en zijn orkest
19.00 Actueel halfONVERANDERD.
uur
—19.30 „Gardenia's" muzikaal pro20.00 Gramofoonmuziek. Vanaf
Naar het D. v. N.-Br. verneemt, is de toe- gramma
stand van mgr. A.F. Diepen die momenteel 20.15 alleen voor de Radio Centrales, die over
verpleegd wordt in het ziekenhuis St. Joan- een lijnverbinding met de studio beschikken.
nes de Deo te 's Hertogenbosch, onveranderd.
20.15 Causerie „De Europeesche kunst der
Renaissance" — 20.45 Gramofoonmuziek
21X0 Ensemble ,X>e Kwintslag"
21.45 BNO
Nieuwsberichten
22.00—24.00 GramofoonORGANISATIE VAN DEN
muziek.

HOUT OP STAM IN BESLAG GENOMEN.
Prijsbeheerschinggreep in te Balk in

Gaasterland.
De gang van zaken b'j een houtverkooping
te Balk in Gaasterland heeft den districtsinsaecteur voor de priisbeheersch'ng te Leeuwarden genoopt in te grijpen en te verhinderen, dat deze groote verkooping haar beslag
kreeg; 37 percelen on staand hout waren daar voor prijzen verkocht, die een veelvoud waren van de voor rond hout vastgestelde maximumorijzen.
Al deze perceelen zijn in beslag genomen.
In verband met de dringende behoefte aan
hout zijn maatregelen getroffen om de waarde van het hout zoo ffiel mogelijk door deskiinHje-on te doen schatten, waarna de nercpe'en bii loting aan pegadi^den kunnen worden toegewezen en dan natuurlijk tegen nor
male prijzen.
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NEDERLANDSCHEN
LANDSTAND.
De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij heeft op
grond van artikel 2 van het eerste uitvoeringsbesluit Nederlandsche Landstand zijn
goedkeuring verleend aan het besluit van
6 Februari j.l. van den boerenleider betreffende de inwendige organisatie van den Ne-

derlandschen Landstand. Dit z.g. .Statuut
van den Nederlandschen Landstand", zooals
het in de Staatscourant van 11 dezer is bekend gemaakt, bevat in hoofdzaak de volgende bepalingen:

Leiding van den Nederlandschen Landstand
De boerenleider, 'of diens vervanger, de
voorman, wordt bij de leiding van den Nederlandschen Landstand bijgestaan door een
boerenraad. De boerenraad, welke wordt geraadpleegd over alle onderwerpen, omtrent

welke de boerenleider het oordeel van den
raad wenscht, wordt geleid door den boerenleider of namens dezen door den voorman,
terwijl de boerenleiders der provincies daarin ambtshalve zijn opgenomen. Bovendien
kan de boerenleider bijzondere leden aan
den boerenraad toevoegen en tot zrjn advies
en bijstand bijzondere commissies instellen.
Algemeen bestuur en beheer van den

Nederlandschen Landstand.
Aan den boerenleider is toegevoegd een
hoofdstafleider, die beiast is met de dagelyksche leiding van het bestuur en beheer
van den Nederlandschen Landstand. De boerenleider bestuurt en beheert den Nederlandschen Landstand door middel van het
algemeen bestuur, dat vier hoofdafdeelingen
omvat» t.w. hoofdafdeeling 1: „volk en bodem". Deze heeft tot taak de belangen van
de landelijke bevolking te behartigen en te
waken over de eer van de standgenooten.
Hoof dafdeelin" 2: „voortbrenging". Haar
taak is om in het kader der door den staat
te geven richtlijnen de bedrijfseconomische
aangelegenheden der landelijke bevolking te
regelen en daarover te waken.
Hoof daf deeling 3: „voedselvoorziening".
Deze heeft tot taak aan de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk mede te
werken.
Hoofdafdeeling 4: „beheer, voorlichting en
statistiek". Haar is tot taak gesteld de organisatorische aangelegenheden van den
Nederlandschen Landstand te regelen, het
financieele beheer van den Landstand te
voeren, het Nederlandsche volk en de leden
over de doelstellingen en den arbeid van den
Landstand voor te lichten en de voor de taak
van den Landstand benoodigde statistische
gegevens te verzamelen en te bewerken.
Aan elk van de hoofden van de bovengenoemde hoofdafdeelingen is een stafleider
toegevoegd, die belast is met de dagelrjksche
leiding van de hoofdafdeeling.
Bestuur en beheer van den Nederlandschen Landstand in de provincies.
In elke provincie is een .boerenleider der
provincie" belast met het bestuur en het
beheer van den Landstand in die provincie.
Deze treedt tevens op voor den boerenleider
bij het provinciaal gezag en bij de in de
betreffende provincies gevestigde organen
van het staatsgezag.
De boerenleider der provincie wordt bijgestaan door den boerenraad der provincies,
terwijl aan hem is toegevoegd een stafleider
der provincie, die is belast met de dagelijksche leiding van het bestuur en het beheer
van den Provincialen Landstand.
De boerenleider in elke provincie voert zijn
bestuur en beheer door middel van het bestuur van den Landstand in deze provincie,
dat evenals het algemeen bestuur weer uit
de reeds eerder genoemde hoofdafdeelingen
is samengesteld.
De boerenleider kan bepalen, dat een boerenleider der provincie mede de leiding heeft
over eenige andere provincies dan zijn eigen
provincie, in welk geval deze dan de persoonlijke titel van gouwenboerenieider voert.
In elke gemeente treedt voor den boerenleider der provincie de bunrtboerenieider op,
bijgestaan door den buurtboerenraad.
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HILVERSUM II, 301.5 m.
7.15—8.45 Zie Hilversum I
8.45 Gramofoonmuziek
10.00 Morgenwijding
10.15
Zang met pianobegeleiding
10.40 „Rondom de ruitertjes: Wie heeft van Alkmaar
niet gehoord?"
11.00 Pianovoordracht
11.30 Gramofoonmuziek
12.00 Molto Cantabile
12.45 BNO: Nieuws- en economische
berichten
13.05 Gevarieerd middagprogramma
15.00 Voor de vrouw
15.45
Amabile-sextet
16.30 Voor de jeugd
17.00 Gramofoonmuziek 17.15 BNO: Nieuws
economische- en beursberichten
17.30 Salonorkest en gramofoonmuziek
18.30 De
heeren van der Aa en Boom, zakenlieden,
aan het woord.
18.45 Gramofoonmuziek.
19.00 BNO: De Jordaner vertelt over sociale
nooden.
19.10 BNO: Nieuwsberichten
19.20 Orgelconcert
19.45 Reportage 20.00
Rotterdam^ch Philharmonisch orkest en solist (Vanaf 20.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de
Studio beschikken).
21.00 Boekbespreking
21.15 Rotterdamsch Philharmonisch orkest
21.45 BNO: Nieuwsberichten
22.00
Gramofoonmuziek
22.10—22.15 Avondwijding.
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NIET PROBEEREN OF MEN
„GAS” HEEFT.
Voorzichtigheid geboden.

In de „gaslooze uren" hebben we toch gas!
Zoo hebben we triomfantelijk hooren verklaren. Het kan juist zijn want:
a In geen enkele fabriek wordt het gas
geheel afgesloten; alleen wordt de druk zoodanig verminderd, dat men het gas nagenoeg niet kan gebruiken.
Er moet steeds
eenige druk blijven bestaan.
b. Behalve die gebieden in Limburg en Oost
Brabant, die gas van de Staatsmijnen betrekken, hebben alle gasfabrieken de plicht
den druk gedurende
de gaslooze uren te
verminderen,
maar om bedrijfstechnische
redenen hebben eenige fabrieken nog niet
van den eersten dag af dien druk verminderd.
c. Het is niet bij alle fabrieken zoo, dat de
vermindering van den gasdruk ook dadelijk
door ieder is te merken. Dit
hangt van
plaatselijke omstandigheden af.
Men late zich echter door het zwakke vlammetje niet verleiden in de „gaslooze uren"
toch iets te koken of te verwarmen.
Het probeeren door het publiek of men
gas, heeft is uiterst gevaarlijk. Soms heeft
men nog gedurende eenigen tijd gas, waarna
de gasvlam langzaam uitgaat en men de kans
loopt te vergeten het kraantje
dicht te
draaien.
Derhalve moet ernstig worden gewaarschuwd tegen het probeeren of
men in de gaslooze uren gas heeft.
Het publiek moet de volgende regels In
acht nemen:
a. Eenige minuten vóór dat de gaslooze
uren intreden de kranen van alle huishoudelijke toestellen dicht draaien.
b. Van de huishoudelijke toestellen eerst
dan de kranen weer openen, wanneer eenige
minuten sedert het eindigen van de gasloozijn verstreken.
ze uren geen
geval uit gemakzucht of angst
c. In
de hoofdkraan afsluiten tijdens de gaslooze
uren.
MOORD TE AMSTERDAM.
Broer van slachtoffer deed gruwelijke
ontdekking.
Een gruwelijk misdrijf is te Amsterdam
waarschijnlijk op
enkele dagen geleden

—

—
—

Zondag
gepleegd in een benedenhuis aan
de Van Hilligaertstraat, op een 45-jarigen
vertegenwoordiger. De man, die alleen woonbehalve des
de, placht zijn middageten
Zondags
te gebruiken ten huize van zijn
broer, die eveneens te Amsterdam woont.
Maandag jl. was hij echter niet gekomen
toen hij ook Dinsdag niet op den gewonen
tijd bij zijn broer kwam. ging deze des avonds
naar de Van Hilligaertstr., vermoedende, dat
zijn broer wellicht ziek zou zijn. Op zijn bellen kreeg de man geen gehoor en de bovenburen deelden, desgevraagd, mede, dat zij de
laatste dagen niemand in het benedenhuis
hadden gezien of gehoord. Daarop ging de
man op de waranda en liet zich in den tuin
zakken, sloeg een raam van de slaapkamer in
en kwam zoo de woning binnen. Daar wachtte hem een gruwelijke ontdekking: in de
voorkamer
de zitkamer
trof hij het
Uchaam van zijn broer, lippende in een r>!as
bloed, aan, ook het hoofd geheel met bloed
bedekt. '
Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd, die met «en onderzoek aanving.
Wijl men on den grond een
verkreukeld
Zonds»«rpchtendbi*.d heeft gevonden en het
LAGERE KOERSEN
avondblad van Maandag nop in de bus zat,
Amsterdam 11 Febr. Er komt niet veel ver- vermoedt men, dat de moord Zondag 11. is
andering in de positie van de beurs. Zoolang de gep'eegd Het voorloonifre onderzoek h»eft
berichten nog zoo onzeker blijven, kan men met verder uit?e"-e^en, dat diefstal waarschHn111> "let de drijfveer van de misdaad is geverwachten, dat het publiek op eenigszins geweest.
ruimen schaal tot koopen overgaat.
De koersen waren weliswaar algemeen laser
maar bij het verdere verloop van de markt
legde de markt geen neiging tot dalen aan den
dag. Men zal dus kunnen zeggen, dat de stemming op het verlaagde niveau prijshoudend was.
Binnenlandsche industrieele waarden waren
VEEMARKT TE 's-HERTOGENBOSCH
trouwens in het algemeen niet veel lager. Alleen Philips, die den laatsten tiid tamelijk goed
s-Bosch. 1.1 Febr. Op de markt van heden
gevraagd waren, liepen circa 3 pCt. en bleven waren aangevoerd 1566 stuks: 734 runderen,
zich later op den middag iets beneden het
nuchtere ka'veren. 238 biggen, 30 zeugen,
niveau van 300 bewegen. Aandeel.en Unilever 2T> loopers. 34 sch^nen-lammeren.
werder iets liner. Daarentegen waren v. Berkel,
De prii'ep warm a ) s vo'gt: kalfkoe'en vin
AKU en Calvé nagenoeg onveranderd.
??i tnt 4.W-S6O gld.. iongvee vtrt i'O tot ??0
Aandeden Koninklijke boekten een koers- gid.. graskalveren van 75 tot 110 gld.. Zeug-ti
daling van 6 pCt. en later op den middag was 120 tot 200 eJd.. looners
38 tot 54 gld., biggen
er niet veel variatie meer.'
van 20 tot 38 gld alles per s+uk.
scheepvaartwaarden
algemeen
lager.
Ook
iets
Ondanks biizondere omstandigheden redelüke
Ind!sc.he cultuuraandee'.en hadden een kalme aanvoer en groote belangstelling. Melkvee
hanmarkt, maar de koersen waren toch meerendel en aanvoer mat:g. goede soort. duur. Joulager,
deels laier. Tabaksaandeelen eveneens
vee aanvoer ruim. vooral voor levering, handel
terwijl zij verder 6 pCt. verloren en ongeveer op en priiren iets b"t
e r. maar t^ch aanmerke'"k
het laagste, punt van den dag sluiten.
'ager dan voor drie weken. Fokvarkens aanOp de staats'ondsenmarkt was de stemming voer goed. nrijshoudend. Loopers
groote aanpnishoudend. Voor de nieuwe leening bleef de voer, levendige handel, hooger. Weinig biggen,
ondertoon vrij gunstie. Qeld op prol. 2V« pCt. duur.

Een luxueuze inrichting.
Een uiterst luxueuze inrichting bleek de
speelgelegenheid te zijn aan den Parnassusweg te Amsterdam, waar twee inspecteurs en
eenige rechercheurs een inval deden. Zware
tapijten, welke nog weer met dure Perzische
kleeden belegd waren, bedekten dè vloeren.
De prachtige meubelen wedijverden in glans
met het fijne kristal, dat in de schitterend
ingerichte en wel voorziene bar te fonkelen
stond en uit alles bleek,
dat er inderdaad
Sommige fiches
niet od geld werd gezien.
Dienstverhoudingenbij den Nederhadden een waarde van vijfhonderd gulden
landschen
Landstand.
werd,
en de bedragen, waarom gespeeld
liepen in de duizenden.
De functionarissen van den NederlandDe 25 personen, die met kaarten en rouletschen
Landstand treden af by het bereiken
speelden,
tes
werden allen naar het bureau van den vollen ouderdom van 65 jaar. De
speelgebracht evenals de houders van het
dienstverhoudingen bij den Nederlandschen
hol, een 34-iarige koopman en een 40-jarige Landstand
door den boerenleider gepensionhouder. Deze laatsten zijn in arrest regeld bij worden
Landstandarbeidersreglement.
het
gehouden.
DAG DUITSCHE POLITIE.
Als onderdeel van het „Kriegswinterhilfswerk des deutschen Volkes" wordt 14 en 15
Februari de „Dag der Duitsche politie" gehouden. In Nederland en vooral in de steden, waar Duitsche politietroepen
liggen,
zullen deze dagen geheel worden beheerscht
door dit groote, nationale werk. Evenals vorig jaar zullen ook ditmaal de mannen in de
groene
uniform geheel hun vermogen en
ijver er op zetten om aan de Nederlandsche
bevolking eenig begrip te verschaffen aan
dit sociale en gemeenschapswerk.

VRIJDAG 13 FEBRUARI.
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Beursoverzicht.

Marktberichten.

.

Eenige en a!g. kennisgeving. "

Openbare verkooping.'

De Heer en Mevrouw

_~.

wY)

'

LOEKI

.

op de

|om !

LOUIS SMITS

-J

<^L__J

BOONSTRA

Tilburg, 12 Februari 1942.
Boomstr. 54,
Molenstraat 50
Tel. 8405
Tilburg.
Koestraat 149.
De huwelijksvoltrekking zal
KLEINE ADVERTENTIES 1
plaats vinden op 24 Febr. e.k. Uitsluitend bij
voorultbeta
Toekomstig adres :
ling 77 cent per plaatsing
Korvelscheweg 239. Hetzelfde ..Kleintje" 3
maal
van ten hoogste 20 woorden
GETROUWD :
plaatsen kost f 1.70.
Voor leder woord mee:
wordt 3 cent in rekening
en
gebracht Maximum aantal '
woorden per kleine adver- j
tentie 40
Voor brieven onder No. o» I
De Heer en Mevrouw
Almoes-Wagner danken door te bevragen aan bureau der I
courant wordt 15 cent aa-'
dezen, ook namens wederzijdsche familie, voor de vele ministratie-kosten per aa- I
blijken van belangstelling vertentle In rekening ge-'
bracht.
voor en btj hun huweln'k onJ
dervonden.
6383
Voor DIRECT GEVRAAGD
Tilburg, 12 Febr. 1942.
Burg. van Meursstraat 34. nette Loopjongen, 18 jaar,
Wasscherij Zwambach Bredascheweg 229.
0330
S Op 18 Februari as. S
s hopen onze
geliefde S
c Ouders
C

—

r

W. DE GRAAF
en

? R. DE GRAAF-ESSER

den dag te herdenken,
waarop zij 50 jaren ge7 leden in het huwelijk
traden.
S
Wegens famllieomstandigheden Is de officieels
j viering tot nader te be>
C palen datum uitgesteld.
Kinderen DE GRAAF
6411
} Gasstraat 41.
/

J

’$
i

PREMIEN VAN

<
7
i

?

J

S
S
C

0319
„GROENHUIS"!
CABARET
Noordstraat 107
Heden- !
avond gezellige bijeenkomst
't Is Knalavond. Komt op
tijd. Wij verwachten U
weer!
0319 "

—

{
j

];

2304

9504

8077
3237
3663
4098
4426
4670
4939
5349
5566
5848
6123
6240
6492
6332
7125
7411
7682
7929
8061
8389
8755
9047
9327
9662
9987
10360
10848
11023
11307
11565
11925

II
T is

De Gruyter's Koffiesurrogaat
daar zit ecMte Koffie in

.

Het Hoofd van de Distributiekring Tilburg
maakt bekend, dat grossiers gedurende de
heele maand Februari 1942 de ontvangen
toewijzingen

PEULVRUCHTEN
dagelijks tegen verzameltoewij zingen kunnen
inwisselen.
Het Hoofd voornoemd,
MR. J. VAN DE MORTEL.

I
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i
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op Zaterdag 14 Febr. van
10—12 uur in de

Centrale Slachtplaats
te Oisterwijk.
Prijzen 35 et„ 45

et.. 55 et.
per halve kg.
4 Rantsoenen voor halve
kg vleesch zonder been.

Voor Thijmsiroop en
Druivenborsthoning
naar
Drogisterij H. RUTTEN,
Piusstraat 104, Telef. 8769.

kleine tot middelmatige
machinefabriek in het Zuiden des lands kan geplaatst
TE KOOP z.g.a.n. Accorwo.den een
«
deon met pianoklavier. Tevens gramofoon met plain staat leiding te geven. ten. Adres bur. N.T.C. 0298
GEVRAAGD net DAGBrieven onder No. 6398 buMEISJE niet beneden 16
reau N. T. C.
jaar. J. P. Coenstraat 14.
0294
GEVRAAGD net DAGMEISJE niet boven de 18
jaar. Drogisterij P. Heidens
0300
Morgen, Vrijdag 13 Febr. Heuvelstraat 21.
verkrijgbaar
GEVRAAGD een net R.K.
2e Dagmeisje tegen 1 Maart
Gestoomd vleesch
op bon 8.
niet ben. 15 jaar. Z.t.m. na
Voor houders van vriibank. 8 uur. Mevr. L. Mutsaertsvleeschkaarten nrs. 481 t.m. Mareelis, Ringb. Oost 208.
620. Aanvang verkoop 9.30
0310
uur v.m, tot 12,30 uur n.m.'
Flinke DIENSTBODE voor
DE COMMISSIE. I dag en nacht. Gevraagd
wordj; iemand van serieuze
levensopvatting, leeftijd
Wij
T ijzer, niet
te jone. Behoorlijk
wie wil ruilen tegen bandloon met huiselijk verkeer.
ijzer.
Brieven onder no 0308 bur.
Tilburg. N.T.C.
Telefoon 6935,
Op

WERKBAAS,

VRIJBANKVLEESCH.

hebben

PIET STALPERS

Heuvelstraat 100, Tilburg, Tel. 5930

10
273
511
692
983
1312
1654
1942
2372
2526
3008
3282
3738
4125
4499
4695
5157
5363
5593
5375
6153
6303
6625
6876
7190

30
337
527
694
1011
1335
1699
1977

2413

2C54
3120
3292
3813
4140
4516
4698
5192
5398
5616
5904
6156
6331
6631
6946
7230

(HEDEN

—

GEVRAAGD zoo spoedig
mogelijk een bekwame
Huisnaaister, zoowel voor
verstelwerk als Costuums,
in huishouden met kinderen. Zich aan te melden
Tilburgscheweg 181, Goirle.
0320
TE KOOP Mandoline en
«-r^rdeon 8 bas. Simons.
Heuvel 23.
0296
TE KOOP Guitaar, Mandoline. Clarinet, Tevens een
paar gummi-laarzen, gramofoon. Adres Oeverstr. 60.
0295
Steenen Bouwdoos (compleet) en/of Mecano-onderdeelen te koop gevraagd.
Br. met duidelijke omschrijving pn nrijs onder n. 0297
bur. N.T.C.

10399
11427

.

36
350
588
714
1108
1338
1716
1999
2425
2772
3129
3316
3816
4177
4581
4749
5203
5406
5627
5961
6162
6364
6738
6953
7269
7489
7872

61
366
626
727
1116
1368
1757
2019
2433
2334
3176

3354
3894

4202
4585
4772
5233
5448
5741
5971
6171
6382
6739
6965
7300
7501
7916
8000
8216
8519
8841
9172
9571
9762
10215
10540
10860
11166
11413

69
392
634
777
1132
1442
1759
2024
2448
2881
3185
3355
3909
4247
4609
4860
5242
5484
5730
5999
6177

102
401
639
784
1178
1471
1768
2028
2465
3012
3206
3373
3916
4351
4623
4889
5259
5191
5791
6034
6219
6417
6792
7007
7395
7505

64ql
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Huidspecialisten zullen U verklaren, LC—i— l
J*
u
J
..:..
In duizenden klinieken en
il
dat alleen
een uhuid, die voldoende vita- «.faoonhejd^ons werden dt
van het vitamine F
mine F kriiet toeffevocrd, haar frischheid resultaten
gecontroleerd.
en haar jeugd kan behouden, steeds
"rrvi^m
meer dames gaan er dan ook toe over,
É
haar huid toe tevertrouwen aan Castella

12499

1293»
13435
14041
15306
15980
1M584

j

.

-

*j

1

17UM5
8983
195.8
20457

132
406
642
822
1214
1520
1798
2062
2470
3028
3218
3592
4008
4374
4630
4901
5275
5520
6821
6005
6228
6440
6809
7021
7396
7534

. . jv—-

.

Castella crèmes bevatten
-2000 eenheden vitamine F per tube!

89/2

ü^^^s*

Crèmes, de unieke en vitaminenrijke

\

B^fÉs?'

140

421
651
823
1219
1535
1885
2303
2474
3052
3235
3637
4036
4410
4631
4918
5281
5500
5823
6076

BJS. gg-Jyf*^--'''^

&^^^o^£%ÉÊtinß
■Si

Een droge huid, vaak vol ongerechtigheden, is het onver-

tnijdelijk gevolg

Mp^^^

van, vitamint

JbHMfo V tornt, meel ü ww it&9+4 Mëiltßm ftftt
«M toOUkeurigm omd» tube met top imlevwrwm

W^

ÉR* "?

/)/)

y^9
-.rimtne

Weer zoon

goed

f

Jij

rf»m«.

dAbbelm^n -product i
100—4338

OFFICIEELE PUBLICATIE
van het Departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart.
Vergunningsaanvragen tot het voortzetten van het
spaar- en betaalzegelkasbedrijf.
In aansluiting op de officieele publicatie in de
avondbladen van 23 c.g. 24 Januari j.l. wordt nog onder

gebracht, dat het bij
de aandacht van belanghebbenden
de aanvrage tot vergunning tot uitoefening van het zoo.
genaamde spaar- en betaalzegelkasbedrijf als bedoeld
in het desbetreffende besluit van den secretaris-generaal
van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in de Nederlandsche Staatscourant van 23 Januari
1942, te betalen bedrag ad f 5.— gestort moet worden
op de postrekening no. 1 ten name van 's Rijks Schatkist, onder vermelding van de bestemming.
Tevens wordt in herinnering gebracht, dat bedoelde
aanvragen, vergezeld van de vereischte gegevens, uiterlijk op 21 Februari 1942 aan het genoemde departement
6387
moeten zijn ingezonden.

"

c

van het

■

PIET STALPERS

Uitponding van versch
paardenvleesch.

6
190
502
687
852
1268
1636
1909
2326
2511
3090
3281
3686
4109
4454
4680
5009
5355
5570
5852
6125
6242
6621
6841
7154
7428
7782
7937
8108
8390
8757
9093
9384
9670
9996
10390
10679
11052
11312
11581
11980
12152
12497
12689
13149
13631

#

OFFICIEELE PUBLICATIE

Departement van Landbouw en

VisscheriJ

De toewijzing van rundveevoeders.
voor de voedselvoorziening in oorrijksbureau
Het
van
mede,
dat het, teneinde de distributie
logstijd deelt
vlot mogerundveevoeders gedurende dit seizoen zoo
lijk te doen beëindigen, gewenscht is de toewijzing van
deze voeders op een iets andere wijze te doen geschieden dan tot nu toe het geval in geweest.
zal aan
In verband met de huidige voorraadspositie
zoowel
in de
rundvee
van
het
behoeve
de veehouders ten
1942, als in de
distributieperiode 22 Februan-21 Maart
periode van 22 Maart-W April 1Ö42 nog kunnen worden
toegewezen een hoeveelheid van 12± kg rundyeevoeder
aanwezig per 11
per meik- en kalfkoe, op de bedrijvenregistratiekaarten
op
opgave
de
Januari 1942 volgens
1942.
voor het distributietijdvak 25 Januan-21 Februari
geien
voor
stieren
zal
perioden
In eveneenoemde
toegewezen,
worden
rundveevoeder
ten een
voorafgaanmet de toewijzingen, in de
algemeen
in
het
schapen
voor
terwijl
de Derioden
Maart
1942 nog
22
Februari-21
ffeente voor* de periode
toewijzing
verstrekt,
welke
een toewijzing zal worden
die in de periode 25 Januari-21 Februari
1942
geger>pn rjlaatselijken bureauhouders is opdracht
aanmerking komende veehouin
ven aan de daarvoor
voor
de toewijzingsbonnen voor rundveehouders
„,,„*„
beide Derioden gelijktijdig af te geven. de mengvoederfaveehouders dienen, teneinde
brikanten en handelaren in mengvoeders mdrgelegen,
rundheid te stellen zich van de noodige hoeveelheden
toewu zingsbonnen
veevoeders te voorzien, de ontvangen
ten spoedigste in te leveren bij hun normale leveranciers, onder opgave van de soorten rundvee voeders
(meel, koekjes, brokjes), welke zij wenschen te betrekdat het met het
De aandacht wordt erop gevestigd,
belang moet
grootste
het
doel van
oog op net
tot mlegeacht, dat de veehouders onverwijld
Aangezien een te late
overgaan.
vin
de
bonnen
vering
inlevering tengevolge zou kunnen hebben dat de hanniet
delaren in mengvoeders en mengvoederfabrikanten
in staat zijn aan de vraag van hun afnemers te voldoen.

Onze zaak zal van 14 Februari tot
hoeveelheid
en met 21 Februari gesloten zijn. overeenkomende
FA. CH. MARSé-SMITS,
TEL. 5662.
HEUVELSTRAAT 53,
lelijk isTaan
Aan hetzelfde adres GEVRAAGD:
eenige nette werksters, voor vast.

VERGUNNINGHOUDER:

1

7942

17271

Dr. SCHILLING
'

2124
2596
3808
4369
4853
5453
6134
6799

6479
6326
6746
7025
6986
7405
7316
7640
7504
7468 7484
7923 7925
7818 7844
8010
8012
8004 8005
7954 7960 7980
8333 8343 8346 8357
8116 8165 8174
8568 8653 8714 81 .00
8439 8486 8490
8850 8873 8935 8956
8765 8771 8819
9243 9266 9300 9323
9100 9114 9121
9613 9614 9648 9655
9508 9545 9551
9799 9813 9314 9938
9686 9693 9744
10219 10253 10290 10304
10128 10177 10184
10545 10625 10638 10639
10400 10408 10419
10900 10947 11006 11010
10699 10718 10847
11209 11232 11267 11270
11097 11128 11141
11434 11442 11548 11550
11373 11376 11380
11600 11602 11756 11799 11839 11841 11842 11892
12001 12004 12035 12036 12038 12066 12108 12131
12193 12208 12218 12222 12234 12340 12385 12386
12144
12515 12519 12546 12574 12613 12330 12631 12645
12424
12769 12849 12907 12923 12366 12983 13042 13050
12659
13155 13271 13347 13361 13375 13376 13493 13589
13139
13673 13677 13703 13725 13835 13892 13903 13906
13599
14121
13924 13933 13970 13978 13998 14028 14037 14066 14103
14134 14137 14175 14189 14190 14279 14296 14336 14354 14357
14821
14546
14653
14688
14360 14390 14417 14463 14506 14531
14824 14896 14911 14915 14949 14970 14973 15006 15018 1502
15137 15183 15200 15204 15324 15339 15356 15383 15416 15459
15501 15699 15724 15734 15801 15820 15822 15835 15850 15859
15861 15889 15892 15912 15996 16027 16071 16082 16157 16453
16404 16414
16208 18212 16214 16224 16345 16350 16394 16654
16693 16695
16522 16542 16562 16574 16575 16596 16637
16853 16855
16701 16742 16766 16794 16806 16822 16843 16850
17014
16866 16882 16894 16902 16948 16951 16952 16960 17004
17153 17180 17260
17027 17038 17042 17060 17087 17105 17113
17268
17294 17368 17374 17392 17467 17468 17497 17544
17548 17557 17607 17658 17663 17664 17697 17725 17740 17812
17840 17850 17855 17872 17938 17976 18005 13016 13050 18066
18085 18120 18135 18173 18208 18229 1.8297 18308 18327 18339
18615
18385 18398 18401 18416 18426 18472 18513 18541 18605 10022
18617 18672 18708 18774 18799 18802 1b877 18991 19019
19123 19144 19203 19212 19222 19225 19259 19342 19373 19423
19553 19763 19774
19456 19450 19489 19511 19535 19539 19544 20070
20140 20204
19797 19847 19928 19967 20033 20036 20067
20509
20519
20544 20565
50301 20362 20367 20394 20452 20476
20906
20976
20611 20661 20721 20750 20820 20828 20852
ONGECORRIGEERD
Verbeteringen 5e klasse, 8a lijst. 14301 m.z. 14310.
Verbeteringen 5e klasse. 9e lijst. Premiën van t 70.—: 7760
m.z. zonder premie; 13318 m.z. 13381. Geen premiën: 13043
rnz. 13013; 15074 m.z. 15079; 15574 m.z. 15579; 20950 vervalt.

C

NOORDSTRAAT 8
TILBURG.

10255
11425
12219
12873
13434
14040
15257
15794
16023
17206
17870
18955
19488
Z0456

gezond zonder

812

611
1703
2049
2562
3788
4276
4719
5365
6130
6765
7876
3940

GEEN PREMIEN

0319
R. K. Jongeman zoekt net HHMiINHHMHHHBVVHHB^HM^BIIMnGBEiBBBfIHSJHiIHSHH
./vr-v/v/* ./s/v'vvs/w^r>*» EP Kosthuis. Liefst omgeving j
Molenbochtplein. Brieven i
De Distributiedienst van Hilvarenbeek
onder no. 0318 bur. N.T.C.
maakt bekend: Op de huis aan huis bestelde
TE HUUR GEVRAAGD
circulaires komt een vergissing voor.
afgesloten ruimte voor kleiInplaats van: 15, 16, 17, 18, 19 en 20 Fene Auto. Brieven onder no.
,
bruari gelieve men te lezen 16 t.m. 21 Febr.
u. 0319 bur. N.T.C.
VRIJDAG
Vergeet niet tevens de bonnen 13 van de
Eerste klas zaak vraagt
voor direct aankomend
reservekaart in te leveren.
KAPSTER of KAPPER.
Léon van Mook BosscheDE DISTRIBUTEDIENST
weg 383 Telef. 8228. 0326
VAN HILVARENBEEK.
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIHIIIIIIIII
B.z.a. gevorderde KAPDe vereffenaarster van STER. Te vervoegen Mej.
de naamlooze vennootschap H. v. Solkema. Spoordijk 82
Vennootschap Marechaussee kazerne.
Naamlooz*.
I
Chroomlederfabr. Brabant
0325
gevestigd
te
liquidatie,
in
Goed Kosthuis aangeboLoon Op Zand, kondigt
hierbij aan, dat de uitkeeden voor alleenstaande
ring van het liquidatiesaldo Jonge vrouw of Meisje, gezal geschieden, met inacht- nezen huiswerk mee te verneming van het bepaalde in richten. Briev°n onder no.
art. 56a van het Wetboek 0324 bur. N.T.C.
van Koophandel, volgens
Onderwijzer met hoofdhet plan van uitkeering,
houdende de grondslagen akte en Fransen L. O. heeft
HEUVELSTRAAT 100
TILBURG
der verdeeling. hetwelk is tijd beschikbaar voor 't bijneergelegd ten kantore van werken var Leerlingen.
ONS IS VERGUNNING VERLEEND,
het Handelsregister van de Brieven onder no. 0323 bur.
KLEEDING TE VERKOOPEN TEGEN
Kamer van Koophandel en N.T.C.
INLEVERING VAN VEERTIG TEXTIELLangFabrieken voor de
PUNTEN
EN EEN IN GOEDEN STAAT
GEVRAAGD
net
Winkelstraat te Waalwijk, en bij
ZIJNDE GEDRAGEN COSTUUM OF
meisje, goed kunnende rehet kantoor der vennootO VER JAS.
schap.
kenen en schrijven. GeneHet bedrijf zal worden gen winkelwerk en lichte
DEMI-SAISON vraagt 38 punten
voortgezet onder den naam huiselijke bezigheden te
„ 33
TWEEDJAS
verrichten. Boven 18 jaar.
Chroomlederfabriek
Branadere
Inlichtingen
Voor
zijn wij steeds ten
bant, te Loon op Zand.
Brieven met verlangd loon
Uwen dienste,
onder no. 0321 bur. N.T.C.

»
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559 594
223
272 320 349
533
853 1197 1238 1279 1325 1431 1528
1731 1734 1738 1896 1928 1953 1966
2260 2266 2287 1314 2436 2514 2532
2670 2674 2809 2830 2907 2978 3358
3983 4003 4006 4041 4082 4101 4227
4437 4472 4477 4519 4608 4627 4673
4895 4965 5004 5051 5175 5189 5332
5604 5630 5685 5710 5759 5930 6023
6246 6254 6369 6426 6610 6660 6686
6935 7010 7028 7448 7661 7695 7777
ÖO2O 8225 8331 8479 8507 8581 8716 8742
9013
10214
9086 9209 9324 9578 9617 9387 10088
10417 10705 10806 11074 11123 11275 11349 11365
11494 11501 11511 11642 11730 11770 11949 12085
12511 12626 12655 12700 12717 12724 12310 12853
13040 13043 13048 13107 13120 13121 13286 13293
13994
13446 13515 13560 13821 13342 13897 13923 15196
14204 14514 14617 14681 14683 15090 15144 15771
15361 15430 15492 15494 15670 15682
15322
16401
16044 16055 16073 16077 16155 16181 16357
17154
16792 16827 17007 17008 17065 17131 17139
17721
17395 17542 17559 17568 17591 17602 17711
18804
18926
18390 184U18587 18610 18645 18803
19464
19384
1936.
19018 19057 19153 19220 19278 20248
20331 20345
19C09 19858 20158 20192 20227
20535 20632 20636 20730
209
841
1707
2232
2619
3928
4393
4868
5506
6161
6885

3
159
468
678
849
1254
1541
1892

E. I. WAGNER

Ir. H. J. A. ALMOES
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I 100.
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of niet naar uw genoegen, i
geef ons even een seintje !
en wij zijn tot uw dienst.!
Radio-Techn. Bureau

en

i

7a TREKKING RAIGHTON & Co.
WETTIGE PREMIELEENING 1912
5e KLASSE, 10e LIJST
TREKKING VAN DINSDAG 10 FEBRUARI 1943
HOOGE PREMIËN

Uw radio defect .-...!

ANNY GAILLARD

7

-'

De proef

J. TABBERS

VERHAEGH-MERCX
H.
-geven met groote vreugde
kennis van de geboorte van Deurwaarder, Tuinstraat 71
een Zoon
zal op Zaterdag 14 Febr.
des namiddags 2 uur,
JOHANNES JOSEPH. a.s.
ten huize en ten verzoeke
van den heer A. Dys, HesUtrecht, 10 Februari 1942.
31, overgaan
Stadhouderslaan 25.
6395 perenstraat
tot den openbaren verkoop
van
Met dankbaarheid brengen
wij ter kennis dat ons een
een goed onderhouden
Broertje
inboedel
als salon- en huiskamer
ameublement, kasten, tawerd geboren.
fels, stoelen, spiegels, schilFam. v. POPPEL—MERKX derijen, ledikant, haard,
cuisinière, vloerkleeden,
Tilburg, 10 Febr. 1942
luidspreker, stofvloerzeil,
Wilhelminapark 13a.
zuiger, glas-, aardewerk,
en keukengerief enz.
Tijdelijk : Moederhell,
Ginneken.
Te zien vanaf 1 uur.
1
ONDERTROUWD :

,

■

■

■

dlrs

beDè?

DONDERDAGAVOND

AVOND DER VRIJE KUNST
met medewerking van den Bosschen Accordeon Virtuoos

CAFÉ-RESIAURANT JOS JANSEN
WILHELMINAPARK 40 TELEF. 7874 KOMT BIJTIJDS I

\
■

E
M

. wolden

KOUSEN KOSTEN PUNTEN.

KLOMPSOKKEN ZONDER BON
KEIJEtt, Heuvelstraat 21 fl
BERKEL ca. Te koop bij
M. Smetsers, Udenhoutsche
weg C 54, een Schot bijna
aan telling.
0312
spelenGEVRAAGD goed
de Radio van particulier,
prüs pl.m. f 175.—. Brieven
met uiterste prijs en type
onder no. 0317 bur. N.T.C.
Particulier heeft f 15.000.—
te plaatsen op Ie hypotheek. Ook in gedeelten.
Brieven onder no. 0337 bur.
N.T.C.
TE KOOP een pracht
Singer Salonkastnaaiina- '
chine met ringspoel. Te bevragen Enschotschestr. 266'
0335!

aan net persoon voor het bezorgen van kaarten bij Winkeliers en Bedrijfshouders. Behoorlijke verdiensten. Br. met
opg. van leeftijd en welke uren beschikbaar, onder no. 6396
bureau N.T.C.

TE KOOP GEVRAAGD I I GEVRAAGD een kappersnet WANDELWAGENTJE. I bediende, goed kunnende
Adres bur. N.T.C.
0299 knippen en scheren. W.
Heerkens-Donders, St. Josephstr. 40, Tilburg, Telef.
goede
een
in
GEVRAAGD
0212
4785.
staat zünde tweede handsche Encyclopaedie. BrieVoor ca. 3 weken verloven met volledige omschrijeen zware zilveren Roving en prijsopgave onder ren
zenkrans, naby de Hoefno. 0307 bur. N.T.C.
straateche 'kerk. Tegen beSPOED. Babvq-oed te koop looning terug te bezorgen
gevraagd. Tevens een in Hoefstraat 194 A.
0327
goeden staat zünde KinSchoenmakerij „Modern"'
R. K. Persoon vraagt net
derwagen. Adres bevr. Bur.
verft
alle lederwaren, o.a.
huiselijk
Kosthuis
met
ver0302
N.T.C.
schoenen,
handschoenen,
Brieven
prijsopkeer.
met
enz. in alle!
damestasschen,
gaaf
onder
no.
0328
bureau
GEVRAAGD Leerling-Kap- N.T.C.
garantie.
kleuren
onder
ster, goed kunnende inrolAanbevelend, JOS VAN
len. Fa. P. v.d. Berg Hzn.
LovenscheWEZENBEEK,
GELDBELEGGING.
Te
Telef. 4084, Lange Scïhjf03341
95,
straat
Tel.
5487.
aangeb.
'
koop
goudiverse
straat 7.
0303
TE KOOP,een eikenhou- '
den sieraden, o.a. brill. DaTE KOOP GEVRAAGD mesring, gouden armb. met ten Kabinet en een goedJj
Piano-klavier, medaille, collier met bril- onderhouden Heerenrüwiel
Accordeon
60 of meer bassen. Brieven lantje en gouden doosje. Bevragen C 206 Udenhout. ,
f
0311[
onder no. 0304 bur. N.T.C. Te bevrag. bur. N.T.C.
0305
Voor Sportfiets en derailFlink DAGMEISJE GEVRAAGD. Hoog loon. BrieTE KOOP AANGEBODEN: leur-reparaties, <,nderdeeven onder no. 0263 bureau Heeren Sportrijwiel. met len, wielen maken, voor 'tt
N.T.C.
als nieuwe banden. Tevens moffelen en biezen in alle;ï
zwart Seal bontstel, best. i kleuren. Sporthuis TOON
H. H. Hondenliefhebbers uit mof. kraag en manchet- ! UITERWAAL, Noordstr. 45i
0191L
Met goede rashondjes naar ten. Adres bur. N.T.C. 0306 ; Tel. 6489.
een kenner. OPPERMANS
TE KOOP pracht witte[ :
geeft hoogere prijzen dan ENCYCLOPAEDIE in goecuisinière. Driedeurs eiken
iemand, vooral jonge hondden staat te koop gevraagd dressoir. Huiskamerstoelen,
jes. Oerleschestraat 292.
Aanb. onder no. 0309 bur. kinderwagen donkerblauw.'
0241L
Wilgenstraat 21.
0315 N.T.C.

'

—

—.

.

.

IN DE VISCHHAL, Besterdstr. 29, dagelijks verkrijgbaar alle soorten verserie, gerookte en gestoomde visch. Probeer onze fijne
gezouten en gezuurde sardijn. Remmers-de Jager,
Tel. 7854.
0246

i

GEVRAAGD R. K. MEISJE
voor dag of dag en nacht.
Mevr. Simons, Schout de
Roystraat 10.
0332
Prima Ledikant met matras te koop, z.g.a.n. en
Kapstok met schilderijen.
Van Grobbendonkstr. 38.
Volontair

15 Febr. R. K. MEISJE gevraagd voor dag of
dag en nacht. Philips Ving0288
boonsstraat 35.
TË KOOP GEVRAAGD
Plattebuiskachel, bij voorkeur Belgische. Ook genegen te ruilen tegen een
groene haardkachel. Aanbiedingen met prüsopgaaf
onder letter A. Hulppostkantoor Udenhout. . 0211
ENCYCLOPEDIE, te koop
gevraagd. Aanb. Boekhandel Alberts, Sittard.
0183
Uw Naaimachine defect.
Bel op 4329. Vakkundig en
betrouwbaar
adres DE
ROOYS Naaimachinehandel, Lieve Vrouweplein 7,
Singer Mij.
v/h. monteur
"
0233
TE KOOP GEVRAAGD
stoelen, tafels, kasten, kachels, ledikanten, radio's,
borden, pannen, verder alle
soorten huishoudelijke ar-'
titelen. Brieven onder no.
02!>5 bureau N.T.C.
EET MEER VISCH. Dagelijks verkrijgbaar. Bekende adres. Marktprijzen. Ook
riviervisch. H. v. Houwelingen, Pleinstr. 8, Telf. 8863.
0237

HEEREN laat tijdig uw

Tegen

kleeding maken. Moderne
kleermakerij Veestraat 116.

BIJ

Bijverdienste aangeboden

ffilde

Costuum of Overjas maken,
17.50
prima fournituren
Overkeeren
25.00.
tot
17.50. Ie klas werk. 0249
STOOMEN. Mantels ’2.—,
2.50, Japonnen
costuum
2.25.
1.50, overjassen
Stoomververü „St. Maurice", Korvelscheweg 161.
Telef. 7297. (Depot: Lieven
0194
de Keijstraat 38).
TE KOOOP RADIO Philips met u.k.g,, z.g.a.n., 15
maanden oud, üsmachine,
15 L. Alexander werk met
conservator, race-fiets met
hangstuur en sportstuur.
Groote mand met deksel.
0266
Kasteeldreef 45.

’ ’
’ ’

NETTE

’

’

_

DIENSTBODE

gevraagd, zelfstandig kunnende werken. Voor dag of'
dag en nacht. Adres bevr.
0264
bureau N.T.C.
AANGEBODEN
TE KOOP
prima huisbioscoop, normaalfilm, fabrikaat „Erneman. Geheel compleet
met verschillende films.
Prüs f 100.—. Hasseltstr.
0250
112, Telefoon 6972.
een
als
AANGEBODEN
nieuwe Salonkast met
Phaff- Naaimachine, stilliggende spoel. Weinig gebruikt. 10 Jaren schriftelijke garantie. St. Annastr.
0333
no. 33.

in landbouw-

bedrijf zoekt te Goirle of
Hilvarenbeek 'n Zit-slaap-

kamer met volledig pension. Brieven met inlichtingen en prijsopgave: P.
H. de Ridder, Graaf v. Burenstraat 8, Deventer.
0336
■

Hand- of trapnaaimachine
TE KOOP GEVRAAGD, iets
geen
defect
bezwaar.
Wenscht goede prüs te betalen. Brieven onder no.
0254 bureau N.T.C.

Het minst kostbare
en toch meest

TE KOOP: prachtige zilvervos. z.g.a.n. Bevragen bvJuist THANS en zonder
0282 verhoogde
reau N. T. O
prijzen Stoomen,
Verven, Plisseeren. Waaijer
i
KUNSTMEST voor volks- ! plissee, Ajoureeren, Stoftuinders. Vanaf heden kun- l knoopen. Horstink's oudste
nen volkstuinders een klei- fabriek ter stede De Strane hoeveelheid kunstmest lende Zon", Groeseindstr.
bestellen bij: A. H. Mank, 43. Tel. 5256. Fil. Wed. HerVogelstraat 45, Tel. 8265. mans, Korvelscheweg 59.
0278
0270
Erkend detaillist.

-.

:

gewaardeerde
geschenk
is een
MODERNE FOTO
uit ons Atelier
voor artistieke
portret fotografie

mmam

FOTAC

heuvel 46
(naait Richt)
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